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॥ श्रीः 

-&8. हरिदास-संस्कत-प्रन्थसाला ॐ 

२२०५ 
स््यषनय 

॥ श्रीः ॥ . 
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हि 

निवेदना 
सत्सु केषुचिलवन्धकल्पलतिकेत्यादिपु निवन्धयन्येषु केम्थिकी भ्र 

त्तिरस्सदीयेति स्याद् विविदिषा चिदुपाम् 1 तान् विनीतचद् विज्ञापयासः 
शिष्योपचिकीर्पैवात्र कसेणि नः भ्रयोजिकाऽमूदिति । एतेन नो अन्थेनोप- 
करिष्यते विनेयवरन्दं साधीयश्चाभिविनेष्यते निवन्धनकलायासिति नोऽ- 
भिमानः 1 अयसात्ससम्भावनोत्थः स्यादध्यारोपोपादानो वा स्याद् विध्र- 
मनिवन्धनो वा स्यादित्यत्र सदसती विवेक्तारस्तत्त्वं प्रतिपत्तारः प्रवक्तार 
एव सानं न वयम् 1 इदं तावन्नापलाप्यम--ऋ्स्तीदाभिनचायां नः क्रिया- 
याममिनवः कश्चिदर्थोऽनुच्षटश्च शब्दविन्यास इति । विपयोपसङ््- 
होपि नृत्नो श्च्योऽथेवांश्चेति शक्यमापाततोऽस्या गुणवत्ता शरद्धातुम् । इदं 
चच श्रद्धापयासि रुणगृद्ान्विपच्ितो न द्येतदवलोकने च्याप्रतास्ते काल- 
च्ेपस्य कृतेऽनुतप्स्यन्ते मान्दं वा समुत्साहस्य लप्स्यन्त इति । अतोति- 
रिक्तं नेसे वक्तम् । अध्य्यनाध्यापनयोः प्रसक्ताः कार्यान्तरेषु लाकिक- 
वैदिकेषु चाभियुक्ता मान्यास्ते विचक्ञणा इमां मे कृतिमवश्यसुपद्रच्यन्ति 
गणदोपतश्च विश्रच्यन्तीति सस्प्रा्थवे ¡ इद चाभ्यथये सत्तो विदूरे मद्र- 
णमभूदिति न शच्यमासीत्सीसकान्त्रयोजक्ृछृतानि स्खलितानि साकल्ये- 
नोद्धाद्रय शोधयिुम्। अवसिते सुद्रणे स्वन्वेपमन्वेपं सर्वांणीमानि 
संगृह्य पुस्तकान्ते संनिवेशितानि शद्ाश्ुदधपल्विकायाम् ‡: सति सन्देह 
संपा पल्वरिकाऽवश््यमाल्ेकनीयेति ! यः खल्वन्र कचित्कचित्सीसकाक्त्र- 
दौवल्याद्रप्नावुस्वारयो विलोपोभूयश्च सकारशकारयोः शकारपकारयोश्च ` 
व्यत्यासः काचित्कः स सुससाधानः सुधीभिरिति न प्रधडिनर्ि्टः पल्नि- 
कायामिति विज्ञाप्य विरमति 

, अम्बाले विप विघेयश्रू 

चैशोस्य शुकश्रयेमावाम् चारूदेवद्रास्ी 



= 

ओं चमः परमात्मने ! नमो भगवते पाणिने । नमः रिष्टेभ्यः।! 

कै 

उप् वतिः 
प्रस्तावलत्तएम्-- 

श्रय किलक्षणोर्थः भ्रस्तां भवतति । उच्यते-प्रायेग यत्किचिद्धिपयकोऽयुज्मि- 
तार्थ॑सम्बन्धो गखवन्धः प्रस्ताव इति समाख्यया प्रथते । वस्तुतस्तु कचिदूविषयमालंम्व्य 

स्वाभिश्रायस्य स्वविमशंस्य च ज्ेखेन जिवन्धनं प्रस्ताव इति यज्यते वक्तम् । परमतव्राय 

एवास्य शब्दस्य व्यवहारो न नियम्यते लोकेन्यत्राप्युपचयते । यत्र स्वाभिप्रायादिना 

स्ति, केवल तन्त्रान्तरेभ्यः समाहृत्येकवस्तुविषयोर्थः स्वशब्दैरच्यते तत्रान्यत्र चेतिषत्ता- 
ख्याने सर्गसौन्दुर्यवर्णने चेतनाचेतनार्थानामाकारादिवर्णने च दर्शनात् । 

मत्तावः खलु परिश्ीलनमन्तरेण न शक्यः सामल्स्येन भणेतुम् । अस्य प्रणयने 
श्िक्चमाणेन वहवधेयं भवति ! यद्य सविशेषमवधीयमानमिच्छन्ति तज्ज्ञास्तत्तदिद 

सद्प्महेणोपन्यस्यते- 

विपयेक्यम्--म्रस्तावे खल्वेकं वण्यं प्रतिपाय्यं वा स्यात् । तदेकेकरं यथावद् 
वितलुयात्समथनेनाप्रोदनेनोभयेन वा 1 यन्नाम अकतं तत्तावदनविध्रान्तेन चेतसा 

ग्रहीयात् । लेखान्तं च यावत्संनिधापयेन्मनसि । यद्प्यप्रसक्ता्ववादि असक्तविसंवादि 
चा सवं तत्मरिहरेत् । एवं सर्त्या> रुचिवेचिव्यं दश्चननानात्वं च समाश्रित्य प्रस्तुयात् । 

क्रमः--रस्तावेर्थचिन्ताकमविशेपमयुरुष्येत । सिद्धान्तस्थापनया निधिताथंकी- 

ठनेन वां अस्तां पयेवसाययेत् । नान्न कमव्यत्यासेनाऽक्रमेण वाऽसमडसं ~लल्पितं 

स्यात् \ सदैव विषयेक्येणा्न खविचिगन्तितः कमविशेषोऽप्यवश्य भवेत् । तस्मात्कम 
तावचि्तयेत् २ का, 

संत्तेपः--प्रस्तावो नातिदीषंः स्यात् । श्ग्रकृतार्थन वाक््रप्ेन नास्य कलेवरं 
विवर्धयेत् १ 

दरौली-रस्तावि स्फुटता, मधुरता, श्लच्णता, चेसर्भिकता च पदानां स्यात् 1 

लब्दालद्ङृतिश्रियता चेदधेगकरी रत्तिकानामित्ि तां चाद्रियेत \ श्ुभरासायपहतधियां 
निचन्दुधुणां न केवलं रसापकपोऽर्थापकपोपि 1 वही त्चानौचिती मयोगेषु । अनायास 

तो विरलोष्युग्राादिस्तु ज वायते! यथा कालिदसे--प्रजाः प्रजानाथ पितैव 

9 पाकेः सन्नन्ताच्छानत्ि र्पम् 1 शक्तेन भवितुन्िच्छता । 
#१ 



५, | शै षि > 1 

(० [4 ^~ माजन म्नि | दिः = सवरिरोपमवदघीत न्मनि =. 

याचि 1 मायरी मदयति माजना मनांसि इत्यादिः ! इदः च सव्िपेपमवद्घीत उमति 

विनेय ् रत्तपेऽ्वान्तखाक्यानि प्रथग्यनि स्युः, नैषां नियोऽयंसन्वन्वस्तु न 
कचिदपि दीयेत 1 तक््यिनितिरयि स्वानाविकी विशदायः च स्यात यो दि विस्त 

दममहं च दिचिन्तपेत्तासिव्यत्ाथसुपनिवघ्नीयान्तेतरः । श्त्रं कविद्धिवश्चिद्पच्िम 
श्राह-यदि प्रतिपायं तिष्छ्लि यदीवत््तये ल च््वखेकल्ये यायाः, यस्मादतः 
खपदिं पदस्पेण परिनिनन्त इति 1 

द ~ ॥ि दनिवन्धचं < त्याद्रपरदयोः "=+ 
भ्रातारतचता न्तादा तःय (चठन्धणा - मरातत चदाचवन्यन स्याच्परद्श- 

पन्या्तमान्नमं तेवन्दरात्मालयेव ~> , = = 
नोप्न्यालमान्रम् 1 त चिचन्द्धरात्वाचमव यश्य ग्रत्तिचन्वमदत्तल्यतं । इदं 

2 2 
परस्तात द्रपयमानचन्न्य स्सवासम्रयिक्य स्वानद्यत्यं उ सखन जिवन्धन [८ 

---------- ~ > र्स = 
पर्ता इति 1 एं यद्य स्वता च स्यन्द्रा अन्धर 1 नं स्यान्नारसचतच च मराटुः- 
ष्यात् [य पुरर्स्या क परनठतम ~^ > यन्तः शयसमयगवेन्न == 

सात् । तत्मात्स्रनाभप्रतं रस्यास्नतननाभमन्त क सु्तछश्चयन्चुः चन्र तत्र 
७ + = _ यक्ते [न्मनः कन्ये 1 य्ित्र॑यात्त्ा 3 

चद्व! चेवा पस {मृय्रतवानद्दम्यत क्र (तत्तामराल्वनः क्त्तर्यत् 1 वाचन्रूचत्नित्रादू 

` दिश्वत्तिमीति व्यक्ति गमयेत् , यदुक्तः मायिनं ध 
[नन न [न [ ॥ १ 

चव स्वेच्छया कामं धकारमभि वीयते । 
नुञ्सित्यसस्वन्यः भवन्यो दुरुदाहरः 1] इति । 

वच्च जरत्रिना मोममायितं पंत उयिष्धिरत्य जे संखमितं क्च 
यच जाति परध प्रद्क्त्ा त्लमत इवः 

1 4 | हा | 2 4१ 
५ 

५ णिः 

„ धर्ताव-येदाः। 
प्रस्तानास्ताव्तदवा विधत्तः--त्रिचासत्नक्राः, ल्यानात्वकाः, चर्न॑नात्नका 

कल्यनात्मक्ाः, युपदोपविवरेदनात्नक्देति ! इदं उच सव्यं हृदि क्रणीयमिदं 
वर्माक्रयं त्तवरदेतरोपयोनं ठचत्ति चाव्त्मन्यकनं पत्तिपयेतं तत्तटिरेदाः प्रस्तावनां चात्य- 
नताय नियो निद्या इत्ति 1 ंतद्िततेपामानज्ञानि कानिचिद् विदपान्तरेव्वपि स्युरनम । 
-दयथाऽऽख्यानपर प्रस्ठरविपि वहुवर्णनं स्यात. । ठेपि विचारात्मक्न च नतान्त्रं अस्ता 



त उपोद्धातः) 

वाप्तेष्वपि भूयानल्यीयान्वा चिचारस्तु भवत्येव, यस्मा्स्तावो नाम स्वाभिप्रायस्य 
स्वरुच्यादेश्व लेखेन निवन्धचमेव भवति यथा निरूपितचरम् । 

विचायव्पकः प्रस्तावः) 
यत्र से केवले शव्द न वा रत्यक्षन्नानमत्रसुपन्यस्यतेऽपि तु वस्तुचिन्तासमुत्थं 

सानसिकमेव भूयस्त्वेन जिवध्यते स विचारात्मकः म्रस्तावः । ्रव्राचारसंहिताः सत्यम् , 

मत्री, धेयम् , देभक्तिरुयोग इत्याद्योऽमूर्त भावाः प्रतिपाया भवन्ति । समालस- 

म्बन्धिनो राजनीतिनिवद्धा गृहगता धनिकता, दारिद्रम् , धनोपयोगः सत्सत्नतिवि- 

दन्मानः शासनण्डधत्तिरित्येवमाद्यो वा, तत्वचिन्तनपराः कमकर्मणोः स्वरूपम् , 
मजस एव्र चन्धमोक्षयोः कारणता, भोगेन कामानामयुपश्चम इत्यादयो वा ज्ञेयाः । 

, तत्तसमकाग्केषु विचारात्मकेषु प्रस्तावेषु तत्तदूगुणदि्गोरवं तत्तत्छुचरितस्योपाच्यता 
वाहलीया । युणादेरमावेन जायमानोऽपयथ व्य्लनीयः । तस्य तस्योक्ता्स्य 
समर्थवायपोंहनाय वाऽऽल्यानमुपाट्यानं कथा वाडऽल्यायिका वा यथापेक्षमुदादाया ¦ 
यचच समाजमधिकृत्योपन्यस्तं तत्र साम्प्रतिकी युराणी वा समाजस्थितिर्भव्याऽभव्या 
चेति युणवत्यगुणा वेति विषश्यम् ! तत्वचिन्तायां यदूविवक्षितं तस्य ॒स्पष्टप्रतिपत्तये 
विस्तरेण निव॑क्तन्यम् । तर्कािमनि प्रयोज्ये, निद्तनेग्धोकतर्थं उपोदलनीयः । 

अख्यानाल्पकः प्रस्तावः 
ऋ्यानात्मकेषु पस्त्व कियपि दृतं दत्तानि वा भूयसा शस्यन्ते \ गत्र 

भूयसेति पदं साभिम्रायस् । न व्याढ्यानात्मके अस्तावे इत्ताख्यानमात्रेण सकामता . 

प्रस्तावः "स्यान् । अत्र विवेकुरःसरं प्रदृततेन अस्तोत्रा त्सुपवणंयता कथमिदं 
संधत्तं किसिद श्रेयसेऽभूदभ्रेयसे वा, किमिद खरं राविदितमासीदपष्टु वा, किमिद 
परिदार्यमभृदुत(परिदायंमित्यायविक तं विचार्यम् । पुंसां चरितादिवणने तद्वता गुण- 
दोषा निपुणं परीद्या स्रनाद्लं चोपन्यसितज्याः । सदसती अविविवन्रतीताथेमा्र- 
माचक्षाणो च कश्चिद छतितामियार्स्वस्य परस्तावकतामेव च ज्यात । श्राल्याना- 

त्मकषेः अस्तायेरितिदासत्तथ्यान्येतिद्यानि कथानकानि चा चिपयीकरमीयाति यथा- 

पाली प्तस्तमरः, अशोक्र्ज्यम् , सहायुरुषचरिताति यथा--महात्मनः श्रीगान्धिनो 

भगवतः श्रीशङ्धराचार्यस्य, आत्मकथा यथा--जीणंस्यातपत्रस्य, कश्च सालम्बनाः 
सत्या निरा्ञम्बनाशा्तत्याः 1 इदलातीयकैषु स्स्तावेु उत्तक्रमेो न हातव्यः 1 

९ हाचिः। २ असाधु) 
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विशेषाणामल्पकानां विस्तरथ नादतनव्यः ! इ्ानिष्टज्यतिकरा यत्प्रचोधयन्ति कथाश्च 

ययदुपृदिशन्ति तत्तनिर्देत्यम् 1 । 
चअरण॒नात्मकः प्रस्तावः। 

वृर्णनात्मकाः मरस्तावाः कंचित्मदेश्वं दें पदार्थान्तरं वाऽऽकारादितो वणेयन्ति 
यथाऽरणोद्यः, सर्यास्तमयः, वातूलः, वारागसी, ममोत्सवः पण्यवीथीत्यादयः 

कर्पनारसकः प्रस्तादः। 
यचानश्चमूता अर्थः केवलयुल्वेक्षावलेन निवध्यन्ते स प्रस्तावः कल्पनात्मकों 

भवति ! यथा नौन्यसनम् , यद्य शिक्लामन्त्री स्याम् , जीर्णस्यातपव्रस्यात्मकथा 1 
एवं विधेषु प्रस्तावेषु निवन्द्धाऽऽत्मानं तस्य॒ तस्यार्थस्य दरार करपयति तेन तेनार्थैन 

तादात्म्यं वा श्रयति । श् 
{ववेखनाच्पकः पस्वावः) 

यच्र कवीनामन्येपां मन्थकरतां वा कृतयो गुणदोपतः परिच्छियन्ते स प्रस्तावो 
विवेचनात्मको भवति 1 अनर कवीनां शेली निरूप्यते । किमसौ प्रधक्पद् प्रधाना 

भवत्युतादो समासबहुला । क्रिमच्र व्यड्ग्याथंः प्रवानसुत वाच्यार्थः । किमिह शब्दा- 
डम्बर उताथंगौरवम् । किमनत्रोदारः पद्वाक्यन्यास च्राहोसिर््निटः! कोत्र रसोद्धी, 
कश्च के वाऽन्रानि । कौटगत्र चरित्रचित्रणमभूदित्यादयोर्थाः सम्यड् निक्पणीया 
भवन्ति । ध 

प्ररताचप्रणयनसंभारः। 
यद् कथिच्छात्रः प्रस्तोतुं चिन्तयते तदा करि प्रस्तुयामिति नोपलभते! यन 

चरिपय्े मया कि लेद्यं कथं वोपक्रमितव्यमिति प्रायशो नायं जानीते! नात्र. किमपि 
चित्रम् 1 ̀  अल्पश्चततो दि च्छात्रो मितायुमवश्च 1 ददं च वडुला श्रवरेल निध्यानेन च 
शत्यं प्रतिविधातुम् 1 

्नन्थावल्लोकनम्--भूयसा प्नन्थावलोकनेन पुरपः पूर्णतां यातीति विप्रथितः । 
श्रयमभिसन्धिः--यः खज्ु वहु विविधे चाधीते सर स्वे मनसि लाना दत्तानि नावा 
विचारानाना तर्का्ाना निद्शनानि च यतस्ततः संहाति, अन्यदा वेदितव्यं 
समादरति \ यदीच्छसि चारु प्रस्तुयामिति तदा ्न्थावलोकनेऽभिरचियुद्भावय । 
वरिनोदा्थाः कथा एव परिष्यसि चेन्न प्रस्तवनायाऽलं स्याः 1 तस्मादितिदास्न्थान् 
यात्राप्रवन्ाश्वरितनिवन्धान् विज्ञानसन्दभध्वावदितं चिरं चाधीष्व ! एतानद्धा विन्नाय 
वन्धुराश्व भावाजद्धान्याऽऽचिनु बुद्धिम् ! ययेवमाचरिष्यति तडा वैकल्यं तेऽपैप्यत्ति 
साकल्यं चोपनंस्यति, येनानिरुदं प्रसरिप्यसि प्रस्तावेष्वित्यवेदि 1 
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नध्यानस्--न च सवं वेवं पुस्तकस्य पुरस्तुककलम्यं वा भवति १ श्रस्मान- 
ता वत्तमानाया जनतायाः सम्परयन्तस्तद्ांसि च चिश्ाम्यन्तोपि वयं वहु 
्टीमः । तेन लोचने नित्यञुन्मिपिते कुरु श्रवणे च विद्ते, येन दृश्य व्ये त्रविकालं 
खहीथाः । एवं स्वं ज्ञायेरािं तततं विवर्धय् । यतपत्यदहं पश्यि तत्समासतो वण- 
येतु शीलय । वे त्वया प्रापरेण सङ्गता लोका तरे च पायशो विलोकिता वनीरपवनादर्यः 
प्रदेशाः, यानि सौधानि, ये वा रव्यान्यतिकराः, गिरयो द्ोणयथ्च, स्गगकुनीनां 
स्वभावादयोथास्ते वणेनविपयतां नेयाः । परकृतेस्ततदस्तुवरनेम स्म तोषं गमः 1 
तास्तानथन्स्वयमालोक्य वणय \ यदा स्यमु््रदयप्यर्थीस्तदा विज्ञास्यसि कियद्- 
हमीशे विभावनेन वस्तुस्वरूपमवयन्तुमिति, विस्मेष्यसे चासना । 

संभाषा--ग्रतीतैवतंमानेश्च मेधाविभिः कृता अन्याः । यदि वयं ततो भन्येभ्यो 
वहू गदातुमल स्मस्तदा येऽप्मत्समक्ताला विक्ञाक्तेषां यदि श्ट्णुमस्तर्हि तथेवोपादेः 
यसुपात्त भवतीति का संशीतिः । एव तर्हि संकथा सद्धिः सम्पादय । ये ये तत्र- 
भवतां विदित विप्र अस्यन्तं पशत वरडर्थश्वास्तएनधिषृद्य मामलर्शिष्टेति 
तानधीच्छ \ यत्र च तवाभिरुचिपतत्र विषे सवयोभिः सती्यँधिन्तां धव्या वा मव- 
तंय । एवमपि वहविदितं विदित भवत्ति 1 ` 

प्रस्तावप्रणयनप्रकारः ] 
व्रषयस्वरूपनिरूपणुम्--ग्रपतोतुं परकममाोन सर्वभरमं विवरीतन्यस्य , 

वणनौयस्य वा विषयस्य स्वह्पं निरूपगीयम् , सुकसंशयं प्राहम् , येन विषयान्तस- 
पसक्रमो मा स्म भूत् । केचिदिपयाप्तावत्तथा स्प््रतिपत्तयो भवन्ति यथा तन विप्र 
तिपततेः सन्देहस्य वाऽवकाश एव नाप्त । रपरे विमशपिक्षाधिन्त्यस्वरूपाः । तयथा 
रलया्राया लोके . तदुव्यवहयर् वा प्रभाय इति प्रसतोतव्यो मिषः \ इद् रेलयात्रेति 

। विषयो च, रैलक्षविधालकमपि विषयो न, न चेजनोपक्ञानं रेलयानेतिहासो वा विषयः 1 
` एवं सत्यपि केचिच्छात्राः प्रकृतं शब्दन्यासं सदसा मरपठ्य अतिषायं सम्यगपरिच्छि- 

यात्रालुक्रान्तानि विषयान्तराण्यडुधावन्ति सुधा च समयङकवेन्ति । रलयानेन यात्रा 
परिीलयन्तो लोकाः कमाट्जौकिकीराचारपद्धतीः परिवतंयन्तीत्येव विपयः । यथा 
चा गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङं न च वयः इति पिष अस्नोतव्ये लि त्नेन 
चखीरुसत्वादि विवक्षितं न तु त्िपुण्डादि शिखासू्रादि वेत्यववगत्य शक्रमोऽस्थान 1 1 

9 कालं पन्ति समयाच्च यापनायामिति दाद् ॥ , 
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स्व स्यात् । श्रते कषयः स्य्तरं प्रतिरक्तव्यः । 

छालतचतेप एव स्वादनर्थकः 1 
सामघी सं्दः--यदा विषयो वित्यध्मवनुद्धस्तद्ा तत्रः कि लिवन्धनौयमिति 

जायते चिन्ता! कदाचित्तत्सरलमिति सवः ररत, कदाविदविदितं कलतया वा 

, ` विदितं मतीत न तत्रं खट्वा शक्यते निवन्डम् । सञवितायं विपयव्येनायं विष्- । 

वापिव्याक्तकराण पुस्तकानि चचचतन्यान १ गर्जन स्म दसपष्व्य स््यकचा. 

विन्रथ्व्यं च जातु त्तद्सोपन्यसिलुं प्रवरतितन्यम् 1 प्रतिमतिपि प्रचमोपन्य तन्ये 

याचत्सवेः ऋरमवरासुरन्यद्र्नीयोथां उद्धे से खनिघर्च त तावतन्नमतत्यम् । 

५६। न्यथा विपयान्तरादुषावननः 

तद् -केपि धवाः, क्ान्यपि दत्तानि, कानि चित्त्यानि 

निदर्शनानि चते बुद्धौ प्रतिभासन्ते ' ताति यदि न खहयरंस्तदा वच्छऽपेच्चेर॑स्तदा- 

सोयतिरेरर् स्खछतावित्ति सद्दाननथः स्यात् ! वयोत्यतन्तः पतन्तः प्रगृह्य पञरस्थाः 

क्रियन्ते तयैवेति भावादीनि प्रतिभातग्रव्वसीनि प्मारोप्य चशे करणीयानि. ने 

चेत्कालल उग्योच्यमाभानि नोपतिष्टेरर् ! अव कमणि त्वया क्म ओौचित्वं दा तत्रना- 

दरणीवम् । काततान्नरेऽतसरस्ते भविष्यति प्रतरिमार्थानां साधुत्वकिचार्णायाः । 

लि्वस्सप्र्-- यदा च मन्यते संगीता मया पयोहता चां नातोऽतिरित्ताः 
संग्राह्माः सन्दीति तदा तेपां सध्ये क प्रक्ृतयोन्दयिनः, केऽग्रक्ृताः, के च पुनक््ते- 

भूता, ॐ च ठ्न खसर्यनाया परोदय वाध्वेद्षितंतमा इति खम. ठ त उगादतव्या 
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ऋमः--एदं विष्ट्ने विचारछरणिविचारणीया 1 दिर्घारितानामर्थीनामुषन्या्च- 

देशेपऽन्तरतमः चयिदास्धयः 1 उप्रनतानानर्थातां विमेज्य कमशिक्षेपेम स्वायनं 

गुरभ्रयोजनं वत्ति! यदि कमविद्धेपः छदिचिन्त्यादित एव॒ जास्थीवेत तहि 

अस्तावोऽच्मो विपयान्तरसेच्मो युरुलाववव्यत्यासवान्धौनस्पत्यद्पितव्व स्यात् । 
` सु तन्याशा(नद् श्रर्तादहकखथ्य। 

एत्रं विपयं इनिख्प्य मनसि निधाय वक्तव्ये च अन्यक्तं प्रध्यार् य त्रे सुख्या 

` पिषयान्नभूताचिच्तुरावदुप्यवा वा शअर्थास्तान्क््पश्नो विन्यस्य! तत्तस्तस्सम्यद्धान- 
वान्तरार्यान््रगेत् । येन येन सुख्ययिन यो योन्तरा्योमिखन्कदस्तत्रेव तं निदेशेन 
त्वौत्तरावयेग ! एवंलदणः संञ्धिप्तः कमवदर्थविन्यातः- प्रस्तादनिमितौ ययेध्सुपकरि- 

` अमात्या र्पचिणः। ` ` -- 7 

=) 



७ उपोद्धातः । ` 

प्यति ते । प्रं नैष प्रस्तो भवति 1 " इदं तात्छुरिलषटं कङ्काज्लमात्रम् 1 सम्प्रतीदं 
माक्िपचयन प्रच्छादनीयसुज्जीवनीयं च । तथा तेऽयं प्रत्त भवति । 

प्रस्ताबाङ्गनिदरः 
सवेः प्रस्तनिऽवेयवी प्रदाथेस्तस्यावयवनिदैशः कमपराप्रः साम्पतयुच्यते 1 प्रस्ता 

नाम वाक्यसन्द््मो भवति स्वरूपेण । तत्रेप्यते समानतात्प्याणां वाक्यानां पर्च्छिदाः 
स्युरिति । परिच्छेदाभवे प्रस्तावोऽ्च्यो भवति दुष्य । प्रतिपरिच्छेदमिदं चतुष्ट 
यमवधतिन्यम्- (१) एकाथता । परित्छेद एेकाथ्येमुपवणयेनन नाना्यैत्् । (२) वचि- 
च्यम् । स्वे परिच्छेदाः समानायामा नेष्यन्ते, ल च समाजस्चनात्मकाः । वैरस्यं 
तथा प्रसज्येत । (३) पिचारपौर्वापर्यम् । यदेकेन परिच्शरेदेन प्रतिपादितं तत्सम्बदं 
ततो्थादायमानं परिच्छेदान्तरेण प्रतिपादयेत् । (४) विषयान्ननिर्देशकं दायम् । 
आयः परिच्छदस्यादिममन्तिमं च वाक्यं सवंप्रवनि भवतः { वहुत्र परिच्छेदेषु प्रधमं 
वाक्य वण्यं निद्शति, श्रन्त्यं च मतिपादितपू समस्य विन्यस्यति । ` 

भ्रस्तावे त्रीणि सु्यान्य्ञानि भवन्ति--च्रवतरणिका, शरीरम् , उपसंहार 1 
स्रवेतसणेका--त्वतरणिका खलु लव्वीपष्यते, नातिविस्तरता । अनतिविस्तते 

प्रस्तावैऽवतरणिका स्िस्तरा स्यादिति कथह्कारसुपपयेत । रहस्य द्वार्रको रे बरहत्तरः 
स्याद् गदादिति कोऽसंमूढो रोचयेन । अवतरणिका विपयाचतारणी स्यात्. । काममेक- 
वाक्रयातिमिका वा त्याद्वा्यकदम्बान्सिका वा। यथेयं रुचिरार्था स्यात्तथा प्रयतेधाः } 
कि प्रतिपिपादयिषति, को वार्थः यतिपाय्करय वाक्यस्येति वाऽत्र देहि, तां विधं 
वा न्यस्य या प्रस्तावेऽलुसतु मिच्छसि । विषयाचुाहकं परकीयं वाक्यमामागकं वो्र, 
सामान्याथेकन वाक्येन वाऽऽरमस्वातिसंक्षिप्रैन कथानकेल वा ! ॥ 

शरस्मि--इदं हि पस्तावस्ट रूपमेव । इदं हि नाम गद यस्यावतरणिका सुख- 

दारसुधसदार् पक्षद्वारम् । अरस्तावथरीरमिर्माणेऽयुपात श्रादरणीयः स्वस्स्यांरा 
यथाहं स्थाने विकासं च लमेरज्ितीप्यते । संसर्गजा दोपगुणा भवन्तीश््ययिक्कत्य 
निचभ्नसू्वमाद्विमेथा दोपवणेनं नातिविरवृतं स्यादुय॒णवर्णनं वातिसंक्षिप्तं स्याद्विपयीतं 
वेति \ यस््वया सुख्यवक्तन्यांश देशः पत्रे न्यस्तः पाण्डुलिपिरूपस्तमेव किंमप्यन्युञफ- 
चलुसर् ! 

सवत्र ्रप्तावेऽनपेश्षितोथः परिहतव्यः । न व स॒ एवार्थः पुनः पुनर्वत्तव्यः 
, नात्र सर्वा ज्ञताधः समुपन्यसनीयः । न वा प्रेवा यावन्तो वा शब्दास्ते विदितास्ते 
पामस्यने संनिवेशेन प्रकपं एपमीयः परीक्षकट्दगे वा स्वां व्धुत्पत्तिमष्यितुमात्मा- 
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ऽऽयासनौयः 1 एवं हि क्रियमाणं न तवोपकंरिप्यति, परीक्षकचिन्तं च त्वयि विकरिष्य- 

-ति, येनारपाद्कलब्थिस्ते व्यवस्थितेति प्रतीहि ' तस्मायरेकेन पदेन शक्योमिधित्सितो- 

थो गमयित तत्र पददयं मा प्रदक्थाः ¦ सर्यव्रिधेषु अस्तावेष्ठ संखारसारताप्रतिपादक- 

चोभिर्नावतारणीयो ' दिषयः , क्चित्वेवंक्रियमाणमनल्पायोद्देगाय. भवति विपधितां 

यथा कमंमदिम्नः प्रतिपादके निवन्धे 1 

पदानां प्रयोगे वाक्यानां वा गुम्फने सविधेपमाद्तः स्याः । येन येन पदन 

वाक्येन वा ते मनोगतोभिग्रायः स्फारं स्फुरति तत्तत्प्युद्च्व ताद्गवा रथान । य्था ते 

वाक्यानि विंशदा्थानि स्युस्तथा यतस्व ! 
, इदं चावघेहि विषयाुरूपा' ते रीतिः स्यादिति ! गभीराय विषप्रे गौरवान्विता 

ते भापणमभद्धिः स्यात्, प्रदासम्रधाने च ज्लाघवान्विता विडम्बनावहुला, न तु 

पवपयर्ण 

उपसंहारः यथाञ्वतरणका शरुश्वपां जिज्ञासां वा जनयेत्कुतुक वोत्पाद्यैत् , 

तथैवोपसंदारस्तच्छमयेदिति थुज्यते । यथा रुचिकरी प्रमाञुका चावतरणिकाऽ्पेदयते 

तथोपसंहारोपि परितोपद्ः त्यादितीप्यते ! अ्रोपसंदार उक्तपूर्वाणां वाचोययुक्तीनां 
सपेपो वा, सिद्धान्तोपन्यासो वा, . शोभनत्तरः परकीयवाक्योद्धारो वा, स्वमेवर्वा 
प्रत्यायकं कचः म्यात् 1 , 

इदं च विशिष्याचुशिष्योसि-सरला सरसोलिताच ते भारती स्यात् । परं 

तादस्या गिरा भावनिवन्धन न हि कस्यापि परकृत्या सिद्धम् 1 इद हि शिक्षणीयं 

सशोलनीयं च मवति । एषा हि कला । कला च चान्तरेणासिविनयं स्रा ` भवति । 
यथा च पोपामिव आब्रल्तः कविराह-कोमलकान्तपदावलिरनिष्ड्धा वाग्धोरणीवान 
कस्याचदृद्देवात्सिध्यति, कलेति परिशीलनीया भ्वति 1 नृत्यं शिष्धितवन्त एव सलील- 

तममनायस्ततम वा क्रामन्तीति । परकोयां वणेनरीतियुपन्यासप्रकारं वा मनुकापीः, 

यस्मात लेखः स्वस्यात्मनो निखिलेन प्रतिच्छन्दकः स्यादिव्येव युक्तरूपम् 1 

 _ भाषासोवम् । 
इदं चाच्र प्राथमक्रल्पिकंमनसि करणीयमभ्युरदष्यद्धिः । निवन्धा हि स्वमाव- 

सद्करमाय वाचकरघत्तां कल्पयति | वाचको हि तदभिमुखं स्थित इति स प्रितोष्यः ! 
सोभिसन्थि स्वं विश्तदमनन्तरायं च आद्यः } तेन यो व्यतिकीर्ण॑र्थं लिचेन्नासौ 
वाचकं तमर्थं॑वेदयेद् व्यारमोदयेत्तु केवलमिति वशदाय तेन यतनीयम् । अयमन 
(1 ५९ [व् [+ 

चेश्चयोपलम्भोपायः प्रत्तस्यते--यल्विलेखिपसि तत्तावदाचा , बरहि, ततो लिख, ततश्च 
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तटुच्चेधचय ! एवं चच्यंमानं प्रतीति ते जनयिष्यति साध्विदमसध्ु वेति, शब्द 
विन्यासो मधुरः श्रवणसुखः संजात इ्यर्थप्रत्यायनमपि साधु समजनीति जायते 
प्रत्ययः । संस्कारहीन वाद्यं पठ्यमानमपभावितवत्सरनति । संयुक्ताक्षरवहुलं कके 
शश्नरप्रचुरं च दुष्पठं मव्रति 1 विचारपौरववर्यन्ययाभावोऽस्थने पदसंनिवेशचौ बाध्य 
च्येाच्यमाने निव.ये भऋटिति व्यक्तिमेति ! ऋअन्यद्टाप्यनौचित्य सदय उत्फटतां 
यातीत्ति बटगुणं वप्चनं लंखल्य 

म्रायः सर्वाँ लो भोन्यत्रोयक्तोपि रसिकोपिं लेखादराजयते, लेखं प्ररिजिहीपेति 
कासं प्रभाषते, चित्राः कथाः कथयति, लेखेन तु स्वमथं निवत्त न रोचयते ¦ श्रत 
शव्राभणन्ति वद्वाः शतं वद् मा ज्िख मा लि मा लिखति । 

वेदर्यादिरीजिर्नाम निषन्दुः शीलमिव भवति । भाषा तु यथभ्यासं परिवर्तते ! 
उं हि विन्यस्ताक्षरा यथा सौष्रवमेति न तथा केवलमुदोथंमाणा । प्रवाचोमरि लेखने 
संकुचन्ति ! कथ्चित्परवृत्ताश्वा पशच्दमरायं नीरसं विरसं पुलरुक्तवदनन्वितं च प्रणयन्ति। 

लेखने सततमभियुक्तो जन्च्युतसशतिकानि पदानि परिहरति, सेस्कारवन्त्यपि 
पदानि परीदय परीचयोपन्यस्यति ¦ इमानि साधूनि, इमानि साघुतराणि, इमानि च 

साघुतमानीति सम्प्रधायं कृताःयपि भिव्तयति याव्यरिद्रत्यषहानि तानि सम्प- 
दन्ते 1 श्रयसेव शब्द्परिपाक् इनि शब्दविदो विदुः । तथा चाहुः-- 

यत्पदानि व्यजञस्स्पेव परिन्रु्तिसदिष्णत।म् । 
शब्दन्यायनिष्णाताः खन्दपाक प्रचत्तते॥ इति। 

सत्स्वपि वहृष्वभिलषणीगरेु रणेषु प्रसादो मधुरिमा च प्रारेण सवन्रषणीयौ । 

अरदो लामाऽनन्तरायाऽथप्रतीतिरयन्दिग्धा च । यत्र प्रेतावतामवहितानां पाठकानां 

संस्कृते स्वान्ते विशुद्धे द पंणतल टव प्रतिफज्लन्ति जिवन्दु।ववद्ितानि तत्र प्रसा 

गिर इति व्यग्देश्धो वियशंकानाप् । श्रयं च प्रसादः म्रतीतपदश्रयोगेण ब्रद्धव्यवहा- 
रलुगमेन कोषगतार्थानुशयेन च शक्यो रक्षितुम् ! एकव्र शस्त्र प्रतीतानां तदेक- 

-विषयागामपरत्र प्रयोगेण, सेसुत्सननग्रयोगाणां वा ग्यवह्।रेण छन्दोमात्रगोचराणां 

चा सौक्तिके विषपरे परिमरहेणोपदन्यते धरसाद् इत्यवसेयम् 1 
मधुरिमा नाम चुश्चवत्वं सन्द म॑स्य वाच्यमानस्य ) श्रयं च गुणः कोमलकान्त- 

पदप्रयोगालायते 1 सन्ति चम केचिठोपगन्तो नादानुप्रदाना गकारघ कारादयो वर्णाः, 

-गुजनरवमिव कृवन्तो ट आरादयोयुनासिकाश्च । सन्ति च साद्धनासिका निररुनासि- 

काश्च यवलाः । ये चेपरसपृषटप्रयरनस्वात्तरला इति सहैलसु चाप्यन्ते ! एतेषां यत्र बहुलः 

\ 
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अग्रोगस्तत्र माधुर्यमुदधमति बन्ध इति विद्र्वसंमत्ययः } वावये पदकमजत्याऽपि भवति 

माधुरीति सम्प्रतिपत्तिः 1 येन नाम ऋमेणोयमुद्भान्यते स न शक्यत इदन्तया निर्दटुम् ! 

-निवन्धने अदत समेधाः शैक्ष; स्वयमेवाभ्यूहति कालेन मधुयंसमपुंक कमनीय 

कमपि त॑ क्रमम् 1 परिश्तीलनमेवात्र हेः । नाव्रभ्युपायान्तरमस्ति ! इदं चेद 
परतिपत्तव्यं सोक्रमाषासु .यः पदक्रमः षायिको नासौ माघुर्याय कल्यत इति स तथा 

परिवर्त्यो यथा ाच्यमानः पद्वन्धो मभ्रुरमापतेन्मनसः 1 इद् च परिशीलनायत्तमिति 

पुरस्तादुक्तमेव न विस्तरमपे्षते । 

परिलघूनि वाक्यानि विशदाथौति भवन्ति उपठानि च । तत्र तिढन्तपदानि 
वाक्यमम॑भूतानीति तानि विचिन्त्य देयानि, सच्यानि मघुरश्रुतीनि चोपादेानि \ 

तत्रापि सति सम्भवे सोपरसर्गकाणि समाद्रणीयाति । सोपसभिका हि क्रिया शुचिर 
तरा भवन्ति नान । रचिवैचित्येप्यभीष्टतिद्ठृत्तयः सर्वेपि सन्त इति यायावरीयः 1 

चाक्ये निपातानां यथास्थानं भ्रयोगेणापि काप्ययिख्या ससुह्लसति 1 (जवान कँसं 

किल वासुदेव इत्यत्र किलशब्देन यथा सम्पते वाक्चं न तथेति श्रूयत इत्यादिनः 
चाक्यखण्डन । “तो नाम भूत्वे" त्यत्र नासश्वव्देन यदाऽऽथिरूपकमापाद्यते वाक्यस्य 
ल तन्त इति व्य पदिश्वतयेवुपन्यप्तेन । लाधवमपि निपातप्रयोगक्ृतं वहाद्रणीयं 

भवति 1 सति भिातम्रयोगे चाक्यमेकं भवत्यसति चनिकमिति लाघवं परिफुरमेव ! 
छल्पाः शब्दखण्डा रमी उचावचेष्वर्थपुं निपतन्तीति ददपकुतेन्ति सन्दभेस्य 1 क्रचि- 

दनर्थका अपि वाक्यभूपायां शिष्टः समाद्रियन्ते तचथा-- क इद्ानीसुप्मोदकेन नव- 

मालिका सिचती'ति 1 
उपसर्गाणां पयोगे सविशेषमवधातस्यं निवन्धने ग्रबुभूपुणा । उपसर्ग विद्धेषच्नदि- 

त्युक्तम् । न चेकेनोपस्ैण सवत्र सम एव विशेष उपजन्यते 1 यदि प्रशब्दौ व्रवीतिनां 

सह चरितो धात्वथभरकपेमाह तहि नायं नियमो- चपतिनापि सहचरितः स॒ तमेवार्थ- 
भसिदधीतं ! ओप हि वपत्िवेपंणारम्मे वतेते, त्र म्रशब्द् आदिकमंणि ! एवं 
अपूर्वः स्मरतिर्य अकरटेऽन्यथिके वा स्मरे वर्ततेऽपि ठ स्मरणाभावि वित्मरशे } भ्रश- 
व्दोऽ््र विरोधे वर्तते । तथा च वेवेलस्तिष्टतिग॑तिनिवृत्तौ वतते, पूर्वस्तु प्रल्याने 
गमनारम्भे अ्चुज्यते ! तत्राप्युपर्गा घात्रथं विवर्खालयति ! अन्यत्रप्यषर्थविपर्मसो 
लच्यते--भिदिविदारणे पठितः, सम्सिदिस्ठु नेयत्येन संयोजनं भूते यथा सम्भेदो 
गन्न{युनयाः ! दख दृश्लनं इत्ययमाप वातुः सयुप्ख्टः सस्सद्वत्सयोजयं वतेते यथ 

१¶ प्राथमकल्पिकः ! जचिरपदत्तर्दत्रः 1 
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सन्दंशः, सन्द्टा जिहत्वादिः ! ग्रति हि चेचित क्रियते धात्वयैभूपसर्गैः । भयोग- 
शब्दे प्रशब्दो धालर्थगते विशेषमाह न्यवहारं चार्थ॑घरू ! सम्भरयोग इत्यत्र सम्. शब्दौ 
व्यवदासार्यमत्यन्तं तिरस्करोति सम्पर्क चार्थममिदथाति धातुसहकारेण 1 वहतिर्घाररे 
आपः वा चतंते परमा र्वा वहतिर्जननेयं अयुज्यते' । 

अपग परथक्पदत्वमेव बन्धस्याभिरोचनीयम् । समासशततिस्छाथर्यंमिवाश्रयणीया । 
सन्ति नामा्थां ये समाप्तकगोचरास्ते समासिन लिकाममभिधीयन्ताम् । यथा शद्वार- 

कमभिधातं चतुष्पथशब्द एव शक्त इति स॒ एव प्रयोगमवतरत्ति, न त॒ चतुणा पथां 
समाहारः, चत्वारः पन्थानः समाहता इति वा । पर॑ वहुत्र समासाों दुरुक्यो 
भवति ' लोके स्वरभचार वरहात्तक्ताथीवसायत्यामावादरहुनीदित्पुरुषयोर्विवेक- 
दौर्लभ्यान्नायत एव सन्देहः सखमेधस।मपि 1 विशयवत्यो हि वृत्तये भवन्तीचधुक्तम् । 

तेन।सन्देहमर्थाभिग्यक्तपरे व्यासेना्थं ब्रूयान्न समासेनेति श्रततियाव्ते विनेयः । श्रातश्च 
ख समासं परिदरेदित्ययुशिष्यते ' न ह्यसौ क्र समासेनार्थोमिधेयः क नेति साधीयो 
वेद । यत्र॒ विप्रशितो भन्थक्ृतोपि वहुधा विभ्रान्तास्तत्र सुक्मारमतयः कुमाराः 

प्रम।येयुरिति कि चित्रम् ' “सर्वं परिक्ेप्यतपश्च मत्वा ( वबुद्धचरिते७। ) 
“तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकलि विपरीतघुदधिः 1” चत्रोभयत्राऽस्थानि 
समासः । पूर्वत्र तथः परिेप्यं मत्वेति व्यस्तं वचः शोभन स्यात् । परिततेप्यमिति 
विधेयम् । विधेये च समासो नैष्ट । उत्तरश्रामि स एव दोषः । विनाशकाले बुद्धिः 
विपरीता सवतीति विवकितमर् ! च तु वैपरीस्यविरिष्टचुद्धिः कथिसपूं प्रकृत इहास्ति 

श्नन्यदपिं वहु शक्यसुदाहतुंम् । प्रन्थविस्तरभिया तूदास्यते ५ 
इदं वात्र समासव्रत्तिसधिकृत्य विशिष्टमवधारणीयम् 1" यद्यपि मत्वं बहुवीहि 

स्त्य्ाससं तथापि यो यावाशवार्थो भत्वथीयिस्तदितेराल्यायते नासौ तावान्वा वहु- 
बरीहिशेति वेदनीयम् ! श्रातपकन्ति शिखराणि हिमवत इतयुक्तरयोधेः प्रतीयते नासौ 
सातपानि शिखराणीलयुक्तेः । “भूमनिन्दश्रशं सा नित्ययोगः? इति व॑चनात्पूल॑तरातप- 
नित्ययोगोपीद्वितो मवति ! परत्र कादाचित्कताऽऽतपस्य स्यान्नित्यता वेति नियत 
नास्ति 1 एवं सधन, वणिक् इटयुक्ते वहुधनो वामित्रेतः स्यादल्पधनो वेति व्यवसि- 
तिनं 1 घनवानिल्यक्ते तु वहुधन एव गम्यते नैयस्मेन ! क्चिद्रूदिवश्वान्मत्व्थींयान्तस्य 
चहुवरीहेश्वार्थान्तरं, मवति ! नाथवानिति परतन्त्रो भवति, सनाय इति उखथोभितः । 

9 विस्तरसू्वस्मत्छृतायासुषसर्गार्थचन्िकायां द्र्टव्यः। 
, 



उपोद्धातः! । २ 

करि च यत्र केवलेन समासेन शक्यं निरवोदुं तत्र तद्धितेन नाथ इत्यपि वोद्धयम् 1 
दुमंदः, दसत, सवैशक्तिः, सदाचार् इत्यादिषु वहु गीहिणा निरूढेः क्मधारया- 
न्मल्वर्थयिनार्थमिषनिन न कार्यम्" ! तेव दुर्मदी, दीर्घसूजी, सर्वशक्तिमान् , सदा- 
च्रारीत्यादि परिदार्यम् । अत एवोक्तं दोष्ैः-- 

“न कर्मधारयानमत्वथीयो वहुनीदिधेत्तदर्थप्रतिपत्तिकर"” इति 
; अन्यच \ यत्न तद्धितदृत्या शवयो निनक्षितोोप॑वितुं॑तत्र समासदत्य। नाधः, 
यत्र चासौ समासव्रस्या सुवचस्त्र तद्धितेन नार्थः । एकच वृत्तिदयादीकारे गौरवात् } 
“माववत्तचापधरस्य, ठेन्दवमय् खचुम्वितमनिहार विश्रमः इत्यत्र मघवचचचापधरस्य, 
इन्दुमयूखचुम्वितमणिदारविभ्रमः इत्येव हदयज्नमं स्यात् 1 प्रास्थानिकानि म्नलानीति 
वोच्परेत, प्रस्थानमद्नलानीति वा, न तु परास्थानिकमद्गलानीति तद्धितपूर्वेण समासेन । 

भारतवयतिहासे इत्यस्य स्थान भरतवपेतिहासे, भारतस्य वषंस्येतिदास इति वोच्येत, 
तथा हथपोढरसं अवतीति सहदयाः \ 

ददं चात्र हदि करणीयं न शिष्टा व्यधिकरण बहुव्रीहि सहन्तेऽन्यत्र जन्माथ॒त्त- 
रपदात् \ तेन कलापिनः प्रदरत्यन्ति काले जीमूतमालिनि, इव्यन्न जीमूतमाल इति 
ल शक्य क्तात् । 

चित्त समासेवेवाथोमिधीयमानो व्थवहयरमदुपतति । अतिच्छान्त श्राचारमित्य- 
त्याचार इत्युच्यते । शआ्माघुनिकास्तु केचिदत्याचारशब्दादिनि कृत्वास्या चारीति 
व्यवहरन्ति व्यवदारं चातिर्या-त.\ 

द्द चाप्यनिष्टमपटस्तयितव्यम् 1 स्वभाव एष च्छात्राणां यत्ते यत्र तत्र स्वश- 

उ्देन षष्ठीसमासं कर्मधारयं गा कुर्वन्ति, स्वरशब्दविरहे कथिदथविरहो भवतीति प्रति- 
यन्ति ¦ सोऽमीपां भ्रमः । मातरं नमति, पितरं स्मरति, गुरं नमस्यति, गेहं याति 
म्व द्यद्रर्या परिपाहि सात्, भ्राता भ्रातरि खिद्यतीस्यादिषु स्वशब्देन समस्ते 
लाऽसमस्तेने वा नथः} मात्रादयो हि सम्बन्धिशब्दाः! तेन या यस्य साता 
सतां लमति,यो यस्य प्रितास त्तं स्मरतीत्यादिरथः स्वशव्दमन्तरेणापि स्फुटं 
गम्यते | अन्यत्रापि स्वशव्दमन्तराऽथप्रतिपत्तसभीशाया सम्भवास्स्वशब्दः शक्यो- 
ऽप्रयोक्तम् । 

कचितु स्वशव्दमन्तरेण न शक्यं निर्वाप † स्वजनः, स्वभाधर इत्यादिषु 
स्वशब्दोधवान् , र्था प्जनात् । स्वजनेन दि व-धुरसिधीयते, स्वमान च स्वरूपम् । 

१ प्रयोजनम् ! 



१३ उपोद्धातः । 

स्वधमे चिधनं प्रेयः परधर्मो भयावहः 1 व्त्र चातुर्वर्ण्यं चातुराश्रम्यं वाऽधिक्कः 
परतिनियत्तो धर्मः अतिवर्णं प्रत्याश्रमं च भियत इति स्वशब्दो्थ॑वान् , परधर्म 
सममिन्यादारा च ! स्वपक्ष रक्रणीयः ! पल्ल: स्वरकीयो भवति परकीयोपि 1 स्वश्च 
मयुज्यमानः परकीय व्यावतंयतीति सार्थकः सः । -स्वकततरे संस्छतायां तु उतयुताद 
येद् द्विज" इत्यत्रापि त्तेत्रस्य स्वकीयपरकीयत्वै सिदध परकतत्रन्याघ्रत्यरथं स्वशवव्दो 
येच्यते 1 कविदर्थादुल्यथ स्वशब्दो व्यस्तं ्रयुज्यते--स तस्य स्वो भवः श्रि 
नियतल्वादङृतकः इति । एवं निजशब्दविषयेमि वद्धवम ।- (त्ति निजं परिजः 
कदन करोषि" इति । । \ 

इदं चापरं यज्ञतः परिदार्यम् ! प्रायेण च्छात्राः साहित्य्चुषः वे चिच्छयाक्िणो?ि 
खग्दीतोस्माभिरभिधानकोपः, स्वच्छन्दा त्यं ता ताख प्यायोक्तिषु, पर्याप्ता वर 
प्रयोगदिकलपैवेचिन्यं किमपि जनयितुमिति भचिकाशयिषन्तो वाक्येष्वसक्कतप्ुज्यः 
मानानि न सहन्तेऽभिधानान्येकार्थकाजि, विकल्पयन्ति योत्तरत्र तानीति ते न साधः 

समाचारा भवन्ति 1 एवं क्रियमाणे शाचरे यः म्रकमभङ्गदोषो निरूपितः सप्रपश्चं चोदा 

हतः ख प्रसजतीति ग्रेश्नावतामचुपदं प्रत्यकं , भविष्यति । उदेति सविता ताघस्ताप्र 

एवास्तमेति चेत्यत्र यथेकत्र वाक्यखण्डे रक्त इत्युच्येत, प्रत्र च ताम्र इति तदा 
स्यादेव धरक्ममन्न उद्गाय विदुषाम् । वथा वा खुबन्धिना समीरेणारोग्यं लीरेग- 
तया च सुखं समुत्पद्यते ।-दोमवहिगेन्धकसपिद्धो ज्वलनो वा दुर्गन्धं पवमानं वहि 

ष्करोति खगन्धं नमघ्वन्तं चान्तः अव्यतिः ईत्यस्मिन्सन्दमं भूयान्परकमभन्नः । 
प्रकरमभ्वपरिदारेणेष सन्दभ--एवंविन्यासो भवति--छगन्धिका समौरेणग्युषर , 
आयेग्येण च सुखं ससुत्पद्यते \ --लोमामिग॑न्धकाधिर्वा दुगेन्थि समोर वदहिष्केरोति 
सुगर चान्तः प्रवेश्चयती "ति ई च + १. 

अयमि दचज्कास्यरितरदन्डर्भ श्रालोच्य््रत्--न च रक्तः साध्यं साधनं वा. 

विभव्य वतिठुम् †` -अयथावरृत्तथ कसं ख.अिदन्यमनः स्वः परव परिभूयते । च 

-चावज्ञातस्याज्ना परमवति प्रजानां योगक्तेमाराधनाव \ शरतिक्रान्तशारप्य्व प्रजा य॒तवि- 

ष्वनवादिन्यो यथाकयंचिदततिन्यः सर्वाः स्यितीः संकिरयुः । निमयादख ल्लोको लेका 

दिदोऽयुतश्च स्वामिनमा्मानं च अ्रशयते 1 श्रस्त्यत्र म्रकमभन्ग इति 'वद्धाजलि 

१ निजखब्डो सुख्यया षृप्या सहजवचनः 1 तथा च चुद्धस्नामिट्कते शोक- 

सम्रहे प्रयोगः 1 



उपोद्धातः) १४ 

वसु नियेदयामः ! यथा वर्तितुमित्यत ऊष्वंमयधायत्त इत्युक्त तेन च धरक्रमलाम्यं 

सवति, प्मयवाचरित इत्युक्ते ठु स्येव प्रकमसद्ग इत्ति विक्ञाय कविना च तथा ताः 

योनि, तथोत्तरत्र कृतो नाजारीति घुदि नोपारोदत्ति 1 प्रकमसङ्गं परिदहत्य परिष्टो 

यन्य एं परिवत्य॑--“न च परिभूतस्याजा.... - संकिरेयुः ! संकोणत्थितयच्च प्रजा 

ल्ोकादितः . . . ~ . भ्रश्यन्ते" इति । 

द्योपचार्ि्किः प्रयोगाः । 

इदं दि प्रतिप्न्रायं विमर्शः राव्दिकर्यंधच विद्रधस्य प्रयोगा न तथा 

स्वदन्ते यथा गणये 1 एकस्याशस्यान्यत्र गुणक्रियाध्यासान्सादद्यसषमाश्चवेण प्रव्रतन्त 

त्न तवोप्वाराः कवीलाम् । श्चभिमाणवक' इव्यक्तियेधायतवती रुचिकरी च न तथा 

(तेजसी सागवक` इति ! निमीलन्ति धद्जानि, उन्मीलन्ति कञुदानि । श्चत्र चक्षु- 

धर्मो निमेपेन्मेशे प्रहजघु कुसु चाध्यर्य सेकोचचिकासौ तथोन्येते ! तथ चोच्य- 

सानौ रम्यतरौ सनीपरेते । क्रचित्, सुपे ग्राम्यं सौरे च मनेत्त्वसुद्धवतीत्यघुमतिः 

सचेत्तखाम् । तथा चोदादरत्याचाय॑दण्डौ-- 

लिष्चरोदीणवान्तादि गोणेव्रर्तिव्यपाश्चयम् । 

प्रतिय॒न्दरमन्यच् माम्यकला विगते ॥ इति 1 

सुप्तं नि एवतादिश्रुतय उ वारिता उदधेगाग भवन्ति श्रोदुणातुः । य्त् निष 
ब॒न्रादिकाः. क्षि राव्य सवरन्ति; दमा तटं एमस्यन्ति.पुरः सन्निधापयन्ती- 2 

1 मवन्तयुद नेकः अचिल्दर्लरताद् सामान्य् सान्तस्न्यत्राचिप्करणादावयै 2" 

12 नमतु २ „+ वरन्त 1 युधा--न्६श्रर्ये नती -लाघ्नारसः 

शलिन १ वान्या तशुद्विरति नयन च स्नु कमः + इदमव दाना चन्दः 
सुवोद्गारीति पि चितच्रसित्याटि 1 = ९४ 

“^ ~ च 
< #1 

~~ ॥॥ 

सथिरिव दः -मयोचाः छमगंकरणा क्तिवन्धत्य॒रस्यत्तरतामत्यापपदयन्तीत्ति 

च्छान्रप्रवोघाय कालगीटषत्नममो विवृत्या च सनाथयामः-- = व 
= ~ ~ 

“पुन रुक्तवस्तुनिरसः सगंक्रमो वेधसः इति । पुनरुक्तं हि मुख्यया व्रत्याऽसचछ्- 
दन्तः व्यर्थ यनयो 

दु स्वथ क्वो भवति \ लक्नणया पुनः पूर्वेण समानमनपेक्षितमयमात्रमाद । ्यापारैः 

पुनरुक्तभूतविपयेःः इति च भव्ंहरौ । °रे रे पुनरू्ाकार इराचार निशाचरे" 
२० 



१५ उपोडतः । 

वालरामाये । “मत्सरिणस्ठ पर्युरोश वाचंयमाः इति । ̂ वाच॑यमो शुनि्भवति 

सुनिश्च मितवावतू्णीं भवतति मननपरत्वात्.। तेन चाचयम इतति तूस्मीमरथं उपचयते! 

कविसार्थः समग्रोपि तमेनमदुगच्छतिः इति ! श्वप्रतियस्य पदार्थखाथेः परो 

एवेति । सार्धशब्दो युख्यया वृत्या वणिगादीनां सरतां समूहमाह । त्र त॒ लक्षणय 

चमूदमात्रम् । कर मामम्ब छृनाधैसार्थेवाहम्ः इति । सार्थवाहो हि सह याता 

वणिजां नेतारमाह मुख्यया व्रत्या, तत्साधम्यादन्योपि कशिदयातामपि सत्तमस्तथै 

च्यते ! भन्महे किमपि तुन्दिलं महः' । वन्दिलमिति छन्दिमिमाह टद्यया श्य् 1 

तुन्दं जठरं प्ररदधमस्यास्तीति व्युदपत्तेः । यतिशायनेत्र मत्वर्थीयः । ग्रन्यदपि यत्ति 

ननिदतिशयितमाणं प्रत्र बा मवति तदपि ठन्दिले भवति गौण्या वत्या । न स्वप्र 

जुमवस्य कथिदपः स्रह्मचास समेति । सब्रह्मचारी नाम समानशालाप्यायौ 

भवति, एतादशयो्योः साह्चर्यमलुक्तमपि गम्यते, तेनान्योपि समानकम सेवर 

स्तथोच्यते लक्षणया । श्रयं मे सवा दुःखसव्रह्मचारीति कया गिरा तं स्तवीमि" 1 

श्त्रापि मदुदुःखे भागीति गम्यते । स्वरेण तस्यामण्तदततेव प्रजल्ितायामभिजात- 

वाचि 1 अत्रामिजातगब्दो लक्षणया चकुमासार्थपर्य॑वसायी । "ने्रविपरोपिताजनं 

खंखम् । श्रीतिनि्वासिततरपाःः । यत्र विप्रवासननि्वासने पयेतनधर्माव्ते वपायां 

, चाध्यासेष्येते । श्रसेनिदितेथे च विप्रोषितनिर्वासितशब्दादुपचयंते । 'विस्मुतनिमेषेण 

“ चपा 1 अवर विस्तपदेन विगदार्भतोच्यते । यद्धि विसं भवति. तन्भनसोऽपेतं 

भवति । तत्सादृश्यादन्यदपि यदपेतं भवति तदुच्यते विस्टतमिति । श्रपि वाऽन्तःक- 

रणधर्म विस्मरणं चक्चुम्यध्यस्य तथोच्यते, तथा हुच्यमानमोवजकं भवति । तं व्यति- 

कर् निशम्य हृष्यन्ति नो लोमानि" 1 उन्न मनोधमां र्षा लोमस्वध्यस्यते । मथवा 

^ ~ ̀  यत उद्चन्ति लोमाति ततो हप्यन्तीवेति, जायतेडमा । त्वद्च्छेरतिथीमवन्तु प्ा- 

\ ` ज्ञ अत्तियिरभ्यागतो भवति । व्रतिथय इवात्रिथय इत्यौपमिकः प्रयोगः । रति 

धिरुपगन्ता भवति । इमे पश्वालास्त्वद्ट््टः पात्रीभवन्त्ित्वथैः । श्रत्यूषेषु स्फुटित- 

कमलामोदमनेजीकषायः? } छत्र नेत्रीशब्दो लक्षणया संसग॑माद् । परसिद्ध हि मित्रयोः 

साह्चयेम् । श्रसंननो व्राह्मणश्चेपः' । असनः प्रसाद युणवान् विशदं इत्यथैः । यथा प्रसन्नं 

यनोऽरलुषं भवति तथा स्पष्टार्थः सन्दर्भः प्रसन्नो भवति, विमला श्राप परतन 

भवन्ति । भवति दरिणलदमा येन तेजोदरिद्धः? । श्रत्र दख इति क्षीणो दीनो वाऽभि- 

धीयते पुवं मध्यो द्रिद्ातोत्यतर छृशशदरमित्यथैः  “सुिग्राहयं तमः" । भ्र युटि 

आद्यमिति मौण्या दृत्या सान््रामाचटे ! यद्धि कयते युष्टिना धदीठुं तत्संरिल्वयवं 
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-वनं भवति । वाणिप्रएथी कोदण्डदण्डःः ! अचर प्रणयिश्चब्देन लक्षणया सम्बद्ध उच्यते 1 

अ{सन्सलीमुखेनः । त्रासनशब्दः व्याप्तं विखम्मभाजं वाऽऽद 1 यो ह्यासणो मवति 

सोभ्यन्तरीकियते विखम्भालपिषिति लोकशरसिद्धः । नेदिष्ठो धमायसंहिताछः। श्रत्र 

नेदिरे निपुण इत्यत्राथ लोक्षणिकः । यथाभ्यन्तरौ निघुणाथस्तथा नेदिष्ठ इत्यत्रायान्तर- 

संक्रमक्रमो न दुरूहः । “उचिद्रासि कसुदानि, पद्रुद्धानि पङ्कजानि" । अत्रोभयत्र 

- चक्षुष्कियाध्यासद्भिक्तः प्रयोगः कामा श्रीतिमावहति 1 महासेनेन दुःस्वप्नः 

चश्चितः' । श्रत्र वितो विसंवादिते विग्रलन्धो वा मवति सुद्यया वरच्या । लक्षणया, 
तु विपलीकृत इत्यर्थः । थ निमेक्तिकं भद्र मधु पातुं मनोरथः" । अचर निर्म्षिक- 
मित्यक्य निर्वि्रमिति लच्योथः। मभ्षिकाणापनाव इति सुल्या्ैत्रतिपत्तेः । "कांचिद् 
वेलाप्ुपास्य' । अ्रोषासा प्रतीक्षाऽभिभेता। यः किल प्रतीक्षते स चिरमेकतो- 
पास्त इति साधम्यातपरतीक्नणार्धलव्धिः । "तद्वक्चं' यदि सुद्धिता शशिकथाः । 
श्र मुद्रिता भतिवद्वेत्यनर्थान्तरम् ! अस्तं गतेति यावत.। यद्धि सुद्रिते भवतिन 
तदुद्धाश्येठं शक्यते यथा सुद्रितो जेल: । “एवं व्याट्यायमानायां स्मतौ श्रुतिरन्या 
चरण्येत्! 1 व्याकोपोऽत्र विरोध इति गह्यते । कुपितो हि विरोधमाच्चरति यस्मा असौ 
प्रकुप्यति । 'दारिदचं हि पयय मरणस्य" 1 प्रयीय इति पर्यायथ्चन इत्यस्य स्थाने 
राप्तं क्चः ¦ स च तुल्याथंकोऽपरः शब्दो भवति सुख्यया इत्या 1 इह लक्षणया 
तुल्यां पर्यवसितः । "वपुरिव यौवनवन्ध्यमन्गनायाः' । दत्र फएलशूल्यक्चनो चन्ध्य- 
शब्दः शल्यमात्रे माक्तः { महाञ्शागो सक्तः । च हि रापो मुच्यत उवार्यते दि 
खः › परं तटुचारणसमकालं जजाजलिसुं च्यते, तेन तत्वाहच्याच्छपोपि सुच्यत 
इति व्यवहियते ! एवं सति वेदमधीत्य स्नायादि"ति स्य्तिरयुश्रहीता अवति । 
्ग्रादग्रहः समर्थना भवति । यो द्यचुण्दीतो मवति स उपस्तव्धो भवति । कमपर- 
मवशं न विप्रकुयुर्वियुमपि यदमी स्पृशन्ति सावा" । यत्र सपर्शेन स्पर्शपूर्वको विकार 
उच्यते । श्रत एव करि घञन्तः स्पशंशब्दौ सोगक्चलः । भर्माणि स्पृरारि 
त्र स्पशविशेषस्तोदनं व्यधनं वाभिमरेयते 1 "ाप्पदुर्दिस्निन्धकारितरखटः 1 अन्न 
इर्दिनश्शव्देन लक्षणया वषेसुच्यते । “गन्वदगन्धमादनमित्यागन्तकः पाठः । 
अरक्षित इत्यथः! साग्प्रदायिक इति वा 1 यो हि सम्भद्ायादागतः स परम्रीणोऽना- 
गतः । श्रागन्ठुकशब्दो नवं वाहय सद्य आगतं चार्थ॑मादह । दारुणं तसुदन्तं निशम्य 
सा्तिणोपि मोदिताः कियुत ज्ञातयः” श्रत साक्षिण इत्यनेन लक्षणया तरस्था उच्यन्ते। 
यया व्यवदहारेऽर्धिप्रत्यर्थि्नोः कतरो जयतीव्यद्रानाद्रः साध्रिणां तच तेषां ताएस्ण्यात्, 
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एमन्पेपि तस्थाः साक्षिण उच्यन्ते साद्ध्यात् ! 'ज्येषटे भ्रातरि धियमाशे शमेन 
सनमारोहन्यथीयान्वल्ल खदा रूढो भवेत । चद्वारोदणं वरिमागेप्रस्थानस्योपलक्षणम् । 
सर्धं एवाविनीतः खद्धाहढ दत्युच्यते । सुल्यया वत्या तु योऽकाल्े तस्य॑ गच्छति 
वर्मचर्यं च भ्रंशयति स॒खद्नारूढ इत्यभिधीयते । ऋणैः किल समाघ्रात; पुश्प 
जायते त्रिभिः" ¦ समाघाणं ( समन्ताद्न्राणं ) लक्षणयाऽऽक्रमगमासादनं वाह । "निय- 
मविधिस्वपक्षसतु च्रहस्तेनापि नाग्रहस्तयितुं पायते । अपस्तयते हस्तेन निरस्यः 
तीत्यनथीन्तरम् 1 अत्र निरमनमात्र उथचर्यतेऽतितरां च शोभते । क्रिया हि द्रव्यं 
विनयति नाद्रन्यम्” ¦ द्रव्यमयं माणवक" इति च । शरव्यं भग्येः' इति 7न्यशब्दौ 

सव्परेऽथं निपातितः \ अयं चास्य गौणो इति तत्वम् ¦ द्रव्यं हि युणक्रियाधास 

भवतीति काणादाः । तत्साम्याद् यदि कश्चिद् गुण्यः का्म॑टथ भवति स उच्यते दव्य- 
मिति। 'मागिक्यावलिकान्तिदनतुरतरेभूषासहसोत्करैः ° ¡ श्रत्र दन्तुर्शब्दैनोत्कर 
उद्भूतो चाऽथ उच्यते लक्षणया । उन्नतदन्त इति त्वभिधया। कियजललमयुभद तीयं 
कलशी" । अघ्राद्वभवतिः संमवतिना समानाथैकः । यद्धि येनेन्द्रिेणालुभूयते सा तस्य 
चिषयो भवति जलमपि कलशीकचरंकाया धारणक्रियाया विषय इति कलशी जल- 

मदमवतीघयुच्यते साध्यत् । श्रस्य बन्धस्य सुप्रणीतया कथापि टीकया साचिव्यं 
करणीयप् ! साचिव्यशब्दः साहं साहाय्यं चाऽञ्चष्टे गौण्या वृत्या \ सचिवे दि राज्ञा 
सचते संगच्छते सम्मन्त्रणारथमिति तथोच्यते । ‰श॒इत्ययमनन्यचुम्वि तन्द्र चूड 
तदपि त्वयि ध्वनिः" । वि ववत्रसंयोगे इति परितो धातुरत्र संयोगमात्रे लक्षणिकः। 
इदसुज्जभ्भते विम्बं भाकतोःः 1 अन्नोज्जुम्मत उद्रच्छतीत्यनथौन्तरम् । जृम्भरे हि 
हि श्वासोदतिर्भवति गात्राणां ब््वयुखो विनामः ! तेनोद्रमनसामान्यमादाय 
्रयोगः ! 

दवतुस्यादय उपमावाचकाः असिद्धाः 1 श्चन्येपरि गोणकरत्तिग्यपाश्रप्ेणोपम्य- 
माहुः ¡ ते कतिपप्रऽ्नाुकम्यन्ते प्रवन्धचारिम्णः अकणौय " ववक्मचकमम्बुजं 
विजयते वक्त्रस्य सिं शशी' ! कवलयच्छायामुपा चक्षुषा ! ^सम्परतयेोक्षणानां 
तिमिस्भरसखी वर्तते वेषलीला' । नान्येन विलदव्यते विधिगतिः पाषाणर्सा- 
खसमः 1 यवचचिसू्रखहदः खधां थोः कराः । सब्रह्यचारी चवमेवरुच्याःः 1 
गङ्गावतंसनाभिर्नाभिःः । 'रसूप्रस्य सनाभि मन्मधः 1 कटारुविकतेपाः शिषु- 
शफरफालग्रतिभ्ुवः । 
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जमदभिप्रतिच्छन्द्ः खरूपो यः किरीटिनः ! 
सभ्िमितो रघुनाथस्य शिवराजे विराजते ? इति । 

सहजेन प्रातिभेनालंकृताः पूर्ववासनाुग्रदीता एव उ्ृतिनः सिध्यन्ति 
प्रसन्नगम्भीरेषु वाचां युम्पेषठु, किन्त्वपरेपि वाक्परिश्ीलनभरसिताः कामपि सिद्धिमधि- 
गच्छन्तीत्यभिप्रायक श्रीदर््डिनो वचः समुद्धृत्य म्रक्ृतसुपसंहरामः- 

“ल विते यद्यपि पूर्॑वासना युणाचुचन्यि प्रतिमानमद्धतम्- 
रुतेन यन्ञेन च वागुपासिता धरुवं करोत्येव कमप्यचुप्रहम् 1” इति ॥ 
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] श्रीः} 

प्रस्ताववरङ्क्णी 

(१) खत्सङ्खतिः कथय क्रि न करोति पुखाय् ! 

धमतर एव सद्धिः सङ्क प्रकपति नोऽवस्थितिय् । तव्यथा-प्रश॒स्यगुणः 
निकेतनं कथ्िस्जनोञ्च वा श्वो वा गृहनस्मदीयान्संभावयिष्यतीति 
निशम्य सर्वे वयसुत्कलिकाप्रायास्तामेव दिशमवलोकयामो यतः स आगः 
न्ता । एनदर्थं चागारं संमृज्यते, वःससी विपरिधीयेते, सवं च पारिणाह- 

सनाछलं यथास्वं निवेशमंप्तीयो लमते । किमपि सध्वसं हृदि नो वर्त॑ते 
किथानपि सम्भ्रसन्च । उपश्लि्टे सहाभागे तस्सिन्कथा दिधया वर्तितव्य 
मिति सेोत्पकमात्मानं प्रच्छामः 1 सुजनविष इषि गृहागतेन तेन संभा- 
पापि समुच्नयति नः । तेन समं संलपन्तो वशं चियजभृतानि गाद्यतमान्यपि 
वृत्तानि विशदयमायं च बिव्रण्सो वडमधुरीमाजेवं च संव्यस्कषपेमः ¦ 
हन्त यद्यागन्तुना साधुना त्षणिकः संसगे एवंजातीयकं फलं प्रमृते तदा 

द्धिसत्तवाग्भिः सृच्मटग्मिसंहात्मभिः स चियय परिशश्रीलितः किकिन 
श्रवत । तदुक्तं रविन- 

कपद्रमः कल्पितमव सृते सा कामधुक कामितमव दोग्धि । 
वचिन्तानणिश्विन्तितमेव दत्ते सतां तु सङः सकलं प्रसृते ।। इति । 
तअनुक्गणधरस्रं मनुष्यः । स खशैः संवसति तादश एव मवति तेस्ते- 

रन्यदीयरुणदोपैरुपरक्तः । अतः सद्धिरेपणीयः संसर्सोऽसद्धिञ्च परिहरणीय 
` श्रेयरकासेनति गरवः ! संसगंशीललो मानवः 1 नहि स चिराय विविक्तमा- 
सेवते । च्य तेन परेण संखष्टव्यम् । यदि सुजनैः संसरंज्यते तहि क्रमे- 
णात्मान पारष्कराति । सुजना !ह् विमलघाभ्वातः, साघु चन्तवत्यथान्व- 

१ परिवत्यौच्छायेते ! २ गरद्यसुपकरणजातम् । २ श्ाशुतरम् १ ४ डपा- 
गते 1 ५ भावप्रधानो निर्दृशः । 5 सयोभवं तात्कालिकम् 1 ७ दिवादिरकर्मकः । 



न् । प्रस्ताकतरङ्धिणी } 

शदं च; अ व्रमितयेऽपि तथारुगो भवति कालपरिवासेन । सौ दर्विधोऽ? 
विधुरोऽपि विविधं व्यथितोऽपि सव्यं न उदाति, नाचरतं द्रवीति, सन्हि 
च घरूते, अ परमप्यपरोऽतय।भूतस्तक्चत्त से सत्पुरुषे वसंस्तद्रु णमाददानः शनः 

- दामैरभ्युदति सत्ये च प्रतितिषछठति। एवं च. सता सङ्स्य ` पुरपंस्यं सातं 
उन्नमति, युग्ये रुचिरुदरेति, पापाच्चोद्विजते मनः 1. कामक्रोधादयो सदम 
त्सपादयश्च दिश्चो विदिशश्च यजन्ते । तेनास्य चेतः प्रसीदति, कृच्येषु च 
विदितेषु विखव्धं प्रव्ैने | प्रव्यायते च लोके नभ्याख्यायते, उद्रीयतेऽ- 
सौ नौवगोयते, प्र॑तोयते न खभिशङ्क्यत इत्यहो भ्र भावः सत्सङतेः 1 

परं सत्सज्नतिः कथमयि ` पुण्येन भ॑वति} यदा-च भवति तदा 
कल्याणाय कथ्यते । यथा नि्ूतकल्मपागां सौजन्यनिधीनां .. पुण्यपरिपा 
कोपचितधमभिरतीनां सचिधिरुपकरोति लोकस्य न तथेतरत् किञ्चित् । 
तत्तसूर्वैकर्माशयकः्रायितचेततीः पुरुषस्तत्र तत्रानात्मनीने कमणि प्रत्यभि 
निविष्टः पित्रादिभिरगुरिष्यमागोऽपि गुरूचरणेः प्रवोध्यमानोऽपि सख्याः 
दिभिः सम्बोध्यरम नोऽपि न गत्तिं भिनत्ति न .परिवतयति श्रटृत्ति न विज 
हति ज्यसनेपु प्रसक्ति । यदा पुनरस्य केनापि सदात्मना संसर्गो जयते, 
यद्। चायं तत्सङ्घतिं शीलयते तद्धापितानि चांकर्ण॑यते. तदाञ्जसऽऽत्मति 

` श्रवरुष्यते भूयो वा जायते ¦ .न हि - यस्य॒ कस्यचिद्धचश्चेतसः प्रभवति 
संश्रण्वानर्स्यं । नदि पि्ादिवाकप्रेऽपयुत्पथभ्रतिपन्नस्य - दितमेतदित्याश्चासोः 
भवति, सस्यमद् इति वा मतिरुदेत्तिः यावेत्नागरद्यमाणकारणोऽलोप अप्तु. 
वाक् कश्चन व्याहरति 1 विरला .एव; तादशा लोकोत्तरा: .सुचरितालोकित- 
लोकाः, विरलतर एवं च तैः स ङमः पुण्योद्यमात्रप्रस्यय्ः 1. ` 

घ्राऽ्यैदन्तकथा प्रचरति लोके--भगवान्वाल्मीकिः किलयपूर्वे वयसि ` 
छरष्णकम।ऽभून्न शुक्तकम।। स दि दण्ट कन््तिमुपजिजी वः तयेवं चाध्रत(- 

न्पुपोप । परिषन्थसवस्थाय संचरतो.जनान् वेलत्खं .सुमोप । मोषं प्रतिः 

१ दृष्यते, . श्रभिशस्यते । २ -निन्यते ! ३. विश्वस्यते । _ ४ प्राक्तनकरम- 

वासनावासितान्तःकरणः 1. ५ विकल्पयति, ` परिवतंयति 1 ६ शील , ठषधार्से 
चुरादिः 1 उपरधारणमभ्यासः 1 ७ शीघ्रम् । = धछकमकाच्छणोतेः. ` शानच् । 

९ प्रत्ययो हेतुः! १० परिपन्थं ' च तिष्टति (४।४।३६ ) इति ̂  सूत्रकाश्पयोगा- 
त्परिपथश्थब्दपयायः परिपन्यशब्दो म्यते } 

र 



सस्सद्कतिः रथय किं न करोति पुंसाम् । इ 

बध्नतां चासूञ्जहार ¦ एकदा केचिदपयः स्वैरं लोके विहरन्तस्तं प्रदेशमापु- 
यत्रासौ मध्येपथं पर्यवस्थितः! अःमानमेवाभिव्तमानास्तान् विलोक्य 
वाल्मीकिः सपुद्धतभुच्चकै्च स्माह तिष्ठत तिष्टत रे शल्लकौः, नादत्त्वाऽ 
थंसन्दोहमितोऽपक्रमितन्यं नो चेदेषोहं यमस्षादनं गमयामि वः» नेयं सिथ्या 
विभीधिका समेति। एतनिशम्य लोकस्याकारणसुद्रदो दुरैदोऽपि दितसभी- 
प्वरते मगवन्तोऽ्थ्यां इमा वाचः समूचुः--भोः साहसिक १ किमेतत्ते 
छरत्यं स्वस्येव कारगाटुत छुटम्वस्याहोस्िदु भयोः 1 यचचुभयोस्तहिं कथय ते 
छृदम्ये तवाभ्मिन्दुश्चरिते मागि सवति न वेति ¦ यत्तव महरहः किल्विषं 
संचिनोपि तेन च ऊटुम्बं विमि तत्र कियन्तमं॑ं तद्धतमभ्युपैतीत्यस्ति 
युवयोः काचिन्संविदिति निशित बरूहि । नास्त्यावयोः कश्चिदेवं भूतः समयः 
छृतपूष इति वाल्सीकिः भत्युवाच । तस्रपयो मूय इ्युदाजहः-सयो यादि, 
दस्र च प्रत्यायाहि । नेतः प्रयास्याम इति । ततो मयि गते मा स्म युयं 
यल(यिध्वमिति युप्मान्डरहव्यस्सिन्पादपर्कन्ये निवध्य यासील्युक्त्वा ऋषींश्च 
प्रध्वंक्ृत्य स गृहं प्रस्थितः । तत्र गतश्च स पुत्रकलत्रादीन्पग्रच्छ--किं नु 
खद मद्र्जिदेऽथं जाति यथा चः सर्वेपां भागस्तथा तदर्थं छते पापसमुदये- 
प्यस्युत नेति ! नेति तेऽभिन्यक्तं वभापिरे, इत्थं च स्दुत्तरं वि चच क्तिरे- - 
चयं यथा तया स्वदाह्ृतसथोंघसुपजीवाम इति सत्यम् ; पापससाचार- 
विपाके तु न चयं भागिनः, न तत्रास्माकं दायादं प्रात्तिमाव्यं वा, कर्तैव 
लिभ्यते पापकेरेति स्थितेरिति । तदर्पीटिपगम्य सं यथप्रापरं अ्रतिवचनं लु 
श्रावयस्वभूव । कारुणिकास्ते भगवन्तस्तमेवं मधुरं श्लब्दणं चोपदिदिश- 
यमम्-सौम्य, इद्नोमवेपि त्वया यथा तथाऽजिते परियुपिते वा परद्रव्ये 
पुत्रादीनां -गोऽिमतो न तु पापविपके। सतु त्वामेवोपर्थास्यति 
कर्तारम् । त्वमेव च नाना याम्य यातना अनुभविष्यसि । किं युक्त इद- 
सवरथस्य ते पापमसे वोढुम् । विरमातो इ्न्वरितप्रसङ्गात् । सद्रं ते विघे- 
याद्धिवतिति } .एतन्निशमनसमनन्तरमेव वार्मीकिः सुप्रोस्थित इव धौत 
इव स्नपित इव विमलचेतास्ताखरपीन्सहसा वन्धनाचनिसंमोच, भक्तिप्रहः 

„ १ चुः 1 २ सदनमेव सादनम् । | _ १ दरः 1 २ सदनमेव सप्दनम् । अदिलादम् ! २ दह उदम 
द्द भित्रानित्रयोरित्ति साधु! ४ पौरूपेयी व्यवस्था! ५ आध्वं वन्धने इति (गतिः । € यमाच्चेति वक्तव्याण्मयः। | 



द + , -" `" परस्तादतरद्धिणीः। 

प्रणिपपात, विनीतवच्ान॒निनाय । सपैयत परम्पैयोऽनववोधक्तं भगवत 

ठ्यतिक्रसं मामकम् । अवोधोपदहतस्य बालस्येव समायसपचारः ज्तम्यतास 
त्युक्त्वा परमर्पिभिराशीर्भिरसिवधिंतो विंसजिंतश्च स्वं गेहं अ्रतीयाय, 
सन्ततं सव्रितनिरतः परमा्थचिन्ताभिरक्तश्च कालेन. सु नित्वंमन्वियोय | 

यत्र कापि प्रतिभातसकलपदार्थेन परे ब्रह्मणि -प्रुदधेन पुण्येन जनेन 
कध्यचिर्यकृतिनः संगतिभवति तत्र तदीययाऽनुशिष्टया -र्शा हायि 
किमपि संयतते । या नाम सिद्धिः शाखश्रवणेन प्रणिधानेन तपसाऽना 

-शकेन च दुरापा तां सहसैव विन्दते तच्दिष्यतां गतश्तं `जाताररूपस्थितो 
जनः । श्रीविषेकानन्दस्य महाभागस्य वृत्तान्तः कस्य न संस्टुतः साक्तरः 
स्यैतद्ेशजस्य । अथं हि विविधा विद्यास्वभिविनीतः परं च प्रावीण्य् 

युपगतः स्वदेशजेपु परदेशजेषु च दशनेषु, परां च निष्ठां गत॒ इतिहासः 
पुराणादिु, यत्र कापि मह्त्यधिकरेऽध्ये घ्योऽभूत्) यां -कामप्युचदता 
पद्वीमधिसेदुं पराभूत परं सुशृहीतनासघेयस्य तत्रभवतः श्रीरासकृष्णयतैः 
पावनेन संसगँणोपस्कर " आत्मानमन्विच्छ निहितं रुहायमित्यवशिे 

लौकिके वस्तुन्यवस्तुत्वं प्रतिप निर्वेदं चोत्पाद्य परे ब्रह्मणि: रतिं कारित 
 स्तारितश्च भवाणवम् | 

न केवलं जीवत एव पुशपस्य सुजनेन .सङ्खः श्रेयसे भवति, तेन. पातिः. 
तदेहस्यापि भूयसे कल्याणयेति , रमायणे शम्वृकवत्तान्ततोऽवस्यामंः । 

 शम्धृको नाम बरपतो दण्डकायां तपस्तप्यते, तस्यः च. तपसि नाधिकारः; 
तेम च सयीदातिक्रमेण काले द्विजंशिशुरुपरतः। रजापचारमन्तरेण न. 

-प्रज स्वकालम््युश्वरतीति विभावयञ्चछीरामोऽलरीरिग्या वाचा प्रवोधित्त- 
, वन्तं कर्यं चेवम।दिष्ः । 
। शम्धूको नास ध्रपरलः प्रथिव्यां तप्यते तपः । 

शीषच्छेद्यः स ते राम तं ह्वा जीवय द्विजम् १। 

ततः श्रीरमोऽयोध्यति योजनीनां शतानि चऋन्त्वा दण्डकां प्राप्तः शुद्र, 
` म॒नः शिराव्छनन्ति। सच तेन कमणा दिव्यपुरुपतां याति त्त॒णीच तस्यं 

१.इन्द्रनालम्। भायाकारस्तु  प्रातिदारिकः इत्यमरः 1 २ परिचितः १. 

- ३ सत्कारपृवक व्यापारयितु योग्यः । ४ संस्कृतः ¢ 



विद्रा ५ 

पुरत अविमृय सहत्नास ससितं महाराजनत्यामम्रायवद् इदमाह 

दत्ताभये त्वयि यमादपि दण्डधारे सञ्जीवितः रश्ुरसो सम चेयमृद्धिः 

शाम्बरूक ए ्र्सा चस्मा नतस्ते सत्सङ्धजानि निधनान्यपि त।रयान्त । इति। 

(२) विद्वान्स पूज्यते । 
! इह जगति सनिमित्ता संमावना चेतनाचेतनेु नानिमित्ता । यत्र हिं 

भूयस्त्वमथस्याथांर्थिनस्तत्र भूयान्लसादरोऽल्पीयानल्यत्र ! तत्रापि केचिद् 
त्यवस्थितमेच करसं स्सरन्ति शलाखक।सः । तथा द्याट् सगवान्धनुः- 

वित्तं बन्धुकेयः कम विद्या मवति पच्चसी ¦ 
एताचि सान्यस्थालातनि गरीयो यद् यदुत्तरम् 1 

एतदुक्तं मवति-वित्तादिना पञ्ञकेन लोके सानारखदं भवति मानवः) 
धरं नान्न प्रत्येकं समसालापयते । यो हि वित्तवास्तस्य यावान्संमानस्ततो- 
धिको वन्धुमतः, ततोऽपि प्रकृटवयसः स्थविरादेः, ततन्छापि श्रौतस्मातकस- 
प्रसितस्य, ततश्चापि मूयोविच्यस्येति क्रसोऽनुदध्यरते ! वि ान्सर्वान्धनिकः- 
दीनतिरिच्य(भ्यच्यत इत्यत्र पयवस्यनि स्प्रतिः । इमसेवाथंसनुवदति 
गोतनः--श्रुतं तु सर्वेभ्यो गरीयस्तनपूलत्वाद् धर्संस्येति । अयमेव च 
प्रछतो चिषयः। 

प्रथमं तावद् वित्तवतां मानवत्ता परीचयते । वित्तं हि मानास्पदं भव- 
तीत्यत्र सम्पद्रचनः श्रीश्व्दः शोभामप्यसिधत्त इत्येव लिङम् ! श्रीविधुरं 
च ्सीलंः घ्राम्यञ्ुच्यते । इद् मवश्याभ्युपेयं लोके सह्(शाला सहोपकरणा 
यहाधना महीयन्ते, कविसिरूपश्लोक्यन्ते, र।जभिरधिक्रियन्ते, जनेश्चा- 

यिभिस्चरभिष्टरूयन्ते । स्वो लोकोऽमृन् गुरूनिच प्रतयुत्तिषठति, देवानिव 
मक्तिप्रहो नमस्यति, ऊनका।दीनिव्र सवहुमानमालपत्ति, सादरं कीर्तयति, 
सतश्चासतश्च तद्गुणान्भ्रख्यापयत्ति । विनततसन्यपेन्ता हि लोको वित्तवन्तं 
समा द्रेयत इति किषन्र चिरम् । परं नास्य सादंधिकी संमानन भवति । 
त्ञातयो वा ्रतिवेशिनो व। सहोपिता। वेकन्र मामे पत्तने वा सम्ानन्यव- 
साया वाऽथेवन्तमथेकृदित्ति महयन्ति, नेतरे भिन्नायिजना बिदेशाधि- 

9 पूजामधिगच्छति ! क्तियः संमाननशालीनीकरणयोरित्यात्मनेपदम् 1 २ कपि- 
लादित्वाल्लत्वम् 1 .महीट् कण्डूवादिः ! अकर्मकः । पूजां लभन्त इत्यर्थः 1 



ग म्रस्ताचतरष्िणी । 

वासिनो मिरपेक्ता वा । इयं चा्थवतः संमानना हृदयाभ्यसुक्ञाता न 
मवति | श्रर्थिता यत्र प्रयोजिका ! नचात्यन्ताय परिशुद्धा भवति 1 सिन्दातु 
वेधोऽ्रचहुघा भवतति । एवं हि चिग्रसिति लोकः-- 

नाच्िन्वा परमर्माणि नाक्रत्वा कर दारणपु । 
नाहत्वा मत्स्यघातीच प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥ 

यश्च वहुबन्धुः स वित्तवतो भूयांसमादरं लभते! बहुबन्धुत्वं हि 
सद् बलप् । इदं हि भूयसोऽ्थान्साघयत्ति मीतये च भवतीतरेणाप् | 
भीतिससुत्थ एव बहुमानो लोकस्य बन्धुमति भवति 1 बहु विन्तोऽपि विच 
स्यत्यस्मात् किञुताऽवित्तः । एवं धनिकमपे चय भूयो मानितोऽपि वहव- 
न्धुनं सवः स्वदेशजेः परदेशजैश्च ससं संमान्यते । विरलोऽस्य समादयोऽ- 
न्यत्र स्वमामाद्युटभेदनाद्धा । 

चयःप्रकर्पीऽपि सानस्थानमित्ति प्रचयाः पूर्वोक्तं इयमपेच्याभ्यधिक 
मान्यते भूयसा च लोकेन 1 एप हि परम्परीणे आचारो निरूटिं गतो यद् 
घनिको चा स्यादुघनिको वा, बन्धुमान्वा स्यादबन्धुवां बयोच्रद्धः भायेण 
पूज्यते ¦ “ऊध्वं प्राणा द्यक्रामन्ति यूनः स्थविर आयतीति स्थचिरोभ्यु- 
स्थेयो यूनाम् 1 अन्येपामपि तस्मिन्तुपरशिलिष्यति संभ्रमोऽव्याहतः भ्रस- 
रति 1 अनुभूतलललोकटरत्तान्तो दृष्प्रिया प्रियोऽय्ुषदे द्यति नो मागमि्युः 
पास्यते तरुणैः । प्रमस्यापि परिच्छिन्ना पृजा नाऽपरिच्छिन्ना । समान 
संमानो मवति न विशिष्टः, सोऽपि स्वानां सध्ये यादृशो यावांश्च भवति 
न ताद्शस्तावांश्च परेपाम् , स्वे रामे यथा न तथा आसमान्तरे 

क्रियावाञ्शरौतस्मातदिपु कमेस्वेकोयनगतो यथा मान्यते लोके न 
तथा घनिकादयः । पटकर्मा बाह्मण इसि यो विदितानि षट् कमांणि 
श्रद्धयोपपन्नोऽढ्याजमाचरति तस्य व्यत्तिरिक्ताऽर्पच तिसंवति । एवं राज- 
न्यस्य वेध्यस्य व्रपलस्यापि ! ् ञत्रियेधयंते चापो नातशब्दो भवेदिति य 
क्तत्रिय आर्तत्राणाय सततयुदायुधो भवति, शात्रूनपोहति, धर्मक्रियावि- ` 
घ्नान्ठपपोहत्ति, तस्कसाधुपद्रवं विद्रावयति; स कस्य मानारपदं न स्यात् । 
शुक्लेन कसंखाऽसिपृज्यते कृष्णेन चाभिभूयते ¦ शूरघत्तेन स्तूयते, काप 

१ नगरात्! २ बद्धः ३ परम्पराश्राप्तः। परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमसु- 
भवतति ( ५।२।१० }) इति सः । ४ ज्ञातीनाप् । ५ एकाप्रचित्तः । ई पूजा 1 



विद्ान्सर्वन्न पूज्यते 1 ७ 

ण्येन च कुरस्यत इतिशकर्मनिवन्धनौ सानापसानौ 1 तस्मास्कर्मणः प्राधान्यं 
गौण्यं तु वित्तादीनां व्यवस्थितं भवति । 

धनिकादींश्चतरः सस्पेच्य विटपो वहतरा संमानना भवति सर्व॑ च 
सचेकालं च । अत्र विद्रच्छव्देन भूयोचिद्रो विवच्यत इति पृर्वमवोचाम । 

हि किच्िज्ज्रसस्यमानविरेगो वा न ! वहवो हिं किक्छिस्काः। सवं 
त्को यर्किमपि वेद 1 तत्र सासान्यज्ञानमल्पन्ञानं वा समादर- 

विशेषे नैव प्रयोजकतामि्य॑ति ! विषेपद्चो वहुध्र॒त एव धनिकादीनति- 
रिच्याभ्यद्येते । युध्यते च तस्येपाऽभ्यहंणा ! चह चेद् वेटितव्यमरिति | 
ब्रह्मविविदिपया भगवन्तं सनक्करुमारस पसन्नो दे वापनारदः स्वेन विदित्- 
पूर्वा वियाः परिगणयाम्बभ्व ऋग्वेदं भगवो ध्येमि यद्र्वेदं सामवे 
माथवेणं चतुथ नित्यादिना विस्तीर्णेन सन्दर्भण् । याज्ञव्क्योऽपि चतरत 
स्थानानि किथानां स्मरति ! तयथा- 

पुराणन्यायमीमांसा घसंशाखाङ्सिधितः ! 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धरस्य च चटुर्दशा ॥ इति । 

एतदतिरित्तः कला अपि सन्ति चतुःषष्टिः । एतावतो विपयस्य 
ग्रहसोयमेनेव सव सायुरुपयुक्तं स्यान्न चैपोऽविकलो गृश्येत । आरतां ताव- 
त्सवस्यास्य आद्यस्य निरवशोपो ब्रह, ब्रादयैकेशस्यापि यस्य कस्यचिन्म- 
सज्ञान न समाप्यते न चेकव्रापि काश्राज्ञानस्वाग्यते। ततश्च गर्धासि- 
पित्त व्रहमज्ञानसप्यधिगम्यं यदुद्दिश्य प्रोचाच भगवान्वासदेवो मीतासः 
““न हि ज्ञाननं खट्तं पवित्रमिह विद्यत इति ¦ अनेकविधसमिदं शाख- 
ज्ञानं कलाक्तनं नहन्नानं वा न ऋते रुरूपसदनाच्च चान्तरेख पुण्यपरि- 
पाक खसम्पादं अवतीत्यस्यातिरिक्तो सिमा । भूयान् हि क्लेशोऽनुभूयते ` 
तत्तद्धियोपादाने ! याद् च-- 

ट्या वाचसुपास्रते ष्टं वहवः सार तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुसकरलक्किष्टो सरारिः कथिः ! 

विचातो विन्ताद्वः स्व जघन्याः । चिद्या दयलक्से स्यहुष्यकस्य । 
विद्पस्यापि मानोज्ञकमापादेयति । करं न स्मयते यद्टाचक्त इत्यन्वर्थ- 
नामा महपिः आदरो विदां चमूव सर्वस्याभ्यर्चितन्च । सुग्रहीता विया -----------~-~--------~ अथ्दता चया 

१ ऋ मतिग्रघणयेचहोत्यादिः। २ परावधिकक्ञानम् ! ३ सख्यम् । 

? 2; 



< मस्तावतरद्धिणी ! „ ~ 

विविधमुपस्छुरते हीतः । सा ह्यस्य चेतः समादधाति, वुद्धि प्रसादयर्तिः 
लाववसपनयति, गौरवं चोपयति ! श्रसाधना असहाया अपि विद्रास 
यथा निचरण्वन्ति न तथेतरे वह्वयः यवहसहाया अपि । आगमिनो दि 
लोकोत्तरेण पैर्थैण् बह्मवचसेन च व्यापदोऽपि सहयं सहन्ते, नास्मा 
नमवसन्पन्ते न चापि निर्विचन्ते । एप स्वातिशायी परभागो विद्याः ) 
सेमा विद्यावतः सवंमहतीमदामादहारयेदिति किं चित्रम् ˆ 

विधावतः समादसो न केवलं खदेशे परदेशेऽपि ! तत्राभिजनो चा 
न्धयोवा वयोवा न समीयते । विशिष्टेऽस्य समादरेऽयं चापरो 

देदरपमेदयते--सरवो भूमि जनो विधयायां सविशेपमातो मूयोविधाथं 
शाश्सप्रहयते वियापारदधनां सहास्मनां स्वदेशजानां पर्देश्तजानां च 
ज्ञानसशि च स्वस्य स्वैरयुपभोग्यं मनुत इति । विद्ानपि स्वां विदां 

लोकस्थ सर्वस्योपक्ृतये शिवेतरक्ततये परनिव्रेतये च जानीते, न च तवर 
स्वत्वमभिमन्यत इति स्वेभ्यो निर्विशेषं संविभजते । विया खलु धमं 
तच््ववधिनी । रयं च तां वितरतीति कृतो न, यथेष्टं नान्येत | इयं च 
संमानना सवंकालसाधारणी । यथा पुय तथाञयापि तासाचयंमाणा 

. पश्यामः । विज्ञाने परं कोटिमधिरूढा यद्रदीजातीयाः केचन जातिमा- 
त्सर्यप्रयुक्तेन दिटलरेण परिमपितस्वंस्वा निर्वासिताः परमपेरिकावास्त- 
यैरथीष्ठौः ' साम्प्रतं चेतेऽमेरिकायाः कृते नक्तन्दिवमनारतं समुत्तिष्ठन्ते 

बह च सच्कियन्ते । एवमन्ये शा्मण्ा विज्ञानरूपितास्सागो सरूसाधिकृते 
. रूसमानाथितोस्तच्च कंसन्तेषु विनीतवद् ज्यापारितास्तदेशशेखसायन्ते । इद् 
चाज्दिलं पश्यामो भरतवपेस्थाः सुगदीतनामधेयाः श्रीराघाङृष्णप्रश्चतयों 
विदापास्णा हरििपादिवु वहुमान्यन्ते, हरिव्पादिस्था बरण्डरसलवर्नाड- 
शौ प्रतयश्वेद्ह यये टसन्याजं च संभाज्यन्ते । 

न केवलं शरीरेण स्थिता एव विद्टंसोऽभिपूज्यन्ते संस्थिता अपि ।- 

१ प्रतियत्न ्ात्मनेपदम् , त्रैव च घट् । २ छजः भरतियत्न इति षष्टी ॥ 
३ छखमलुभवन्ति । ४ गुणात्तरेण तरलोपश्चेति षष्ठीसमासः । सर्वासां महत्तरा- 
मिति विग्रहः । ५ श्रम्वाम्बमोभूमिसय्येति सकारस्य मृधेन्यः 1 ६ स्कृत्य व्या- 
पारिताः । ७ उरते । म श्यावेशनेषठु = शिल्िपिशालासु । ९ गताः+" 
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अथ वहतिथः कालो वाल्मीक्यादोनां स्व्॑तानाम् ; परमद्यापि ते यशः 
शारीरेण स्थिताः, अथ्यापि सवहयानं सरशिरोनामं तच्चासधेयानि कत- 

यन्ति लोकास्तरदेशजाः । इतं वर्षात जतसाङ्कलीयं कथिेधसं 

भनप्षपीव्यस्सद्यापि म्तिप्रहेन चतसा स्मरन्ति वत्तदेशवास्तञ्याः । यत्स- 

सयं वेदुभ्य॒भ्य श्ाद्धपार्यताथः प्रमावः परिच्छे दमत्यन्तसत्येतिं \ नायं 

दिक्कलाथवच्छदं सहते 1 यावता जन्मान्तरलिमाणेऽप्यज्गुता याति 
विद्वोपात्ता । उक्तं च- . 

तं विश्या अन्वारभते परवभ्र्ा चेति } 
म्रकतिःचस्खललितशासनं सहार्थ महासेनं शवः परिष्र्भ्यत्तिख्च्यते 

विह्लनादरेण किस्पुनः परिमितेश्यर्यायीश्वराच् । तस्य तु समादरः 
स्यदेमे सविशपोऽस्यत्र च समानः । सोऽपि स्यान्न वा व्यात् । अनर्धिष्ठा- 
तातस्य देण्ड्ीतैरमावान्व । अवाथ पुशतनसितिहासपुदाहरस्ति- 

विग्धल्िस्सश्रहडलन्देन्त्रे यदेयं भस्तुदं प्राय नदा कदाचिदस्य दुद्धि- 
रभृद् दाण्डायन नाम वद्तश््लिपकण्ठ तभ्थिवांसं नि पष्यति \ ततः 
ख तस्मै सन्दर दाप्णणस-राजाधियजोऽलचेनस्यःसचिधि सपरह यती ति, 
तप्संमाऽ्यतां मदास्थानीत्ति। सर चमं सन्ध्शं प्रत्यास्यान् । तवः सनाद 
वथ तदन्तिकि- पालाघ्माथयत च किं तकापडयायिति। स सहभागः 
स्माह-त्यया ्वश्तरीरणात्तपो मे वार्ति इन्टकर्दास्तष्ट, नादहसितोऽन्य- , 
व्कामप्र इति 1 

सगवता मह्ना प्रणत एवहेश्समुगाचायेऽपि चिदेम एवं सुयान्त्स- 
षर भधति मर्हीक्ितोऽपोप्यनय॒दालि) मार स्माप्रयोः खातकनरे्ोः 

कन कर्व पन्वा ख इचि निदिशन्सरः रसरति-- 
सातकस्य च याक्त्च पन्था देयो वरस्य च| 
तेण तु खसवेतानां सान्या स्तकपाधिवौ ! 
राञशातकयोश्रैव स्वातको चृपसानभाक । इति ।! 

स्रलोऽविनयमह् नयकोविदः कोऽपि विद्वान्सर्वत्र पूज्यत इतति 
[म 

तिः सर्य > १ श्रातिः कमग्रवेवनीयः, तयोगे द्धि्तीया ¦ २ इप्सिततमत्वविवक्षायां कमीणि 
द्वितीया! ३ श्याप्थानी= समा) ४ संगट्थोः+ ः 



१० भ्रस्तावतरङ्किगी । 

(३) परोपकाराय खतां विभूतयः 1 
इह लोके वहवोऽ्थंकामयोः प्रसत्छ अल्पे च धर्मभिरक्तः } अर्थो हि | 

धरस्य च कामस्य च १ लौकिका अथंमेच तावन्मृग- 
यन्ते 1 “वयं स्याम पतयो रयीणाम्"(ऋ० १०१२९।१०) «खा नो भजख 
राधसि" (ऋ०्।३२। २१) इति बहृचा अपि प्राथ॑यन्ते । द्वयौस्तत्र विभू 
तिमन्तः सन्तोऽसन्तश्च । ये तत्रभवन्तः सन्तः शुचीनां श्रीमतां गेहेष्वभि- 
जायन्ते ते गर्भश्वराः। परे पुनः सद्धिरभ्युपायेरजिद्येन च धृत्तनेश्वयं गता 
उश्ावचानि सुखोपकरणानि संकलयन्ति । उमयेषीमे केवलादिनो स 
भवन्ति । केवलायो भवति केवलादी ( ऋ० १०।११७६ ) इत्यास्नाय- 
मनुरन्धाना “भुञ्चते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणादिति स्मरति 
“जठरं को न विभि केवलम्, “काकोपि चच्ववा कुरुते नित्यं स्थोदं 
सप्ररण मिः ति नीतिषिदामवुशिष्टि च समाद्वियमाणाः स्वमथं संविभज्य 
पात्रे प्रंतिपत्तिपृवंकपरुपसुञ्जते मा नः पाभ्मा स्प्क्तदिति। 

स्वभाव एवेप प्रकृ्पुण्यानां स्नानां यदमी स्वमथंजातं रवं विभवं 
वां विदां सव च स्वं रुणत्रातं पराथुपयुज्यमानमात्मश्रेयसे हितमुरप- 

श्यन्ति; न च तं तमथ वितरन्तस्त्रप्यन्ति | इमे हि सन्ततं पराथ स्यन्द- 
मानाः सरवन्तीः पचलिमेन फलभरेण पचरथकरुलं परिपुष्यतश्छोयया च 
संश्रितानां परितापं शमयतः पाद्पान्स्वस्य चथांयामाचार्थाक्वंन्ति 1- एते 
खट धनं दानाय विद्या ज्ञानाय शक्तिनधाशक्तपरित्राणायेति भतिपन्य 
परं चोदायमापन्नाः सर्वात्मना पराभ्युपपत्तौ प्रवतन्ते। किमीश्वर वयं 

` यदि परस्य कष्टथितस्य सथरद्धारे नेश्वरा इव्युदारमतयः रवगतमाट्पन्ति । 

। 

1 

पे 

1 

'रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तमानामिःःति कविभणिति भमारय- 
न्तस्ते परेषां दारिद्रयदलने व्यलीकोपशमने शोकशड्श्रत्छनने च कामम्- 
किच्वनतासुपेयुः, संशये वाऽऽत्मानं पातयेयुने पुनः कापेण्यं निर्वेदं वा 
गच्छन्ति । उन्तंच- 

9 वेकल्पिकी सर्वनामसंशञ । पचे दे । २ प्रतिपत्तिरदानम् । ३ पववेन 1 
४ प्रस्थः पक्षी) ५ हेतौ वृतीया।, ई श्रलुपरहे। ७ किं देपे इति समाः । 
रू व्यलीकं दुःखम् } & 
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उपकतं श्रियं कते कतं ' स्तेदमररत्रिसम् । 
स्नानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः |} इति । 

र्थि गल्लितविभवाश्वेते रीणा ्नभ्यदीखा मनोज्ञतराः प्रतिभान्ति 
सदरदयान्दर्शकान् । तदुक्तं हरिणा- 

मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी दहे तिनिदितो 
मदक्तौसो नागः शरदि सरिदाश्यानपुलिना 1 

कलाशेपश्चन्द्रः सुरतम्रदिता वालवनिता 
घ्रा श्तेमन्दे गलितविमवाश्चाथिषु चपाः॥। इति । 

कचिङ्कुलपतिः कालिदासोप्याद- 
दर्यायपीतस्य सुरै हिसांशोः कलाक्तयः श्लाघ्यतरो हि बद्धः 1\ इति । 
कस्य न विदितं सवंस्वदक्िणं विन्जितं यज्ञसाञहं रघुरिति। तेन 

नयाम्य चरे महिमा न चिच्धिये । अत्रार्थे वरत्तान्तरमपि शस्यमुदाहरम । 
अनुशरूयते--वङ्केषु मेदनीयुरसण्ड्ल्रभि नन ऋद्तलक्तुण् ईन्धरचर 

नाम विप्रो विद्यासागरोपाह इतो नातिविधक्ृषटे काले कल्लिकातायां संम्रत- 
काले नाध्यत्ता वभूव । गुस्कुलाक्लष्रउक्लष्टकसा शाद्धपारयावारछताव- 

गाहः स मदामागः म्रजानां प्रजेशस्य च सममभ्यचितोऽभूत् पद चोचकैर- 
ध्यात् । श्रतरीलाभ्यामुपपन्नः स॒ वदढान्यतया व्यंभरयत | परःशतानि 

 निर्ध॑नद्कुलानि धनपोपमपुष्णाच्छतगश्त्रारं च टुर्विघानां सोजन्ा- - 
चादने संन्यदधान् ! दयाद्र॑चेताः सोऽवसद्धवदप्रकाश्यात्सानमनख्यायः 
व स्वं कुलमास्पदं चाः दयनीयस्य सवस्य ऊनस्मादयत । 

एकदा आतर्विह्यराय गृहाननिगतोेसौ कमनयसंस्तुतचरं जनं सततरुदि-- 
तोच्छृननेत्रं य हकेसिमि सन्दमास्यः, न हि कथ्िद्च शेषी वा धनिको वा 
महाजनो वाऽखक्द्भ्यर्थितोपि मासभ्युपपद्यतेऽ्यापीःति विलपन्तसत्रा्तीद- 
प्राकतीच्च--कल्याण ! किं तवेद्टेनरय कारणम् › केनार्थैन व्वसर्थाति ! स 
जनः स्थले आटुत्वणे वाससी वसानं विनीतवद् व्रवाणं पण्डितप्रकाण्डं 
तं महाभागं मद्िघ एव दुविधोयं कश्िवत्कौतृहखमात्रेण सद्रतमनुयुङ्त; 

१ प्रतियोगे द्वितीया ! २ द्ात्रतया ! ३ ग्रसिद्धोऽभवत् 1 ४-५ धनेनापुष्यत् ॥ 

६ अ्रच्छुश्चत् ।\ ८ सद्र । 



३२ ~ प्रस्ताचत्तरङ्धिणी ) 

मति ग्रतित्रवति | इंच्वर्चन्द्रो भूयोपि तसभ््रथंयते ब्रूहि-किसथथसे, कथय 
कुतः छृ््द्यात्पयाधिमिच्छसीति ! ततः। पण्डितयुङ्वस्य पूववत्सादाध्य 

ऽसामथ्यं सन्वानः स प्रत्याह--किमिति मधा खेदथसि साम् याहि 
पयासित्ताम् । अथ ते भद्राः सन्ति राजत्यो मदर्थां यदेवं सामनुवध्नाः 
साति ¦ परूपाक्तरा इमा गिरो निरस्याप क्रधं नास्स महामनाः; यथाः 

पुरं सुसनाश्च श्लक्णमयादीत्तमात्तंप-भद्र ! का ते कतियदि मासाच् 
स्वक वृत्तम । शद्यासि चेत्साचिञ्यं ते करिष्यामीति । इत्थं अश्रतना 

जातेन च वचसा प्रयुक्तीसो स्खलिताकरं स्वतुदन्तासित्थसुदाहरत-- 
कन्थकायाः परिणम्य कारणणदाधसण्यं गतोत्सि । इदे समके शरण 

मा्धीञ्चतं वतते! याचिता मयाऽसक्रदेरैकशोऽत्रस्याः श्रेष्ठिनो विपणिः 
नश्च सहस रूप्यकाणाश्रणाणम् } परं तेकोपि मत्सादहायकसस्युपागात् । 
अ्यावः प्रणवधिः । चामृते मदीयं निकेतनं सद्भ्य पिक्रेष्यतेऽह् च 
सान्वयाऽतः सनिकारं निष्छासयिष्य इति चिन्ता मासाचासति } अप्रः 
तिविघेये विधातरि किं वा शक्यं कतमन्पत परिदेवनाया इत्यवसानं मे 
कथायाः । इदसाकण्यं करुणया द्रतचेताः स महास्मा किंमप्यसुक्त्वा तत 

प्रायात्। अन्येदयर्नाददशकमितायां श्रातस्तन्यां वेलाथामधिकरणमासाय व 
सहे रूप्यकाणि तस्थ जनस्य कृतेऽधिकस्णाधिकारिणि न्यास्थत्सङ्कटाच 
तस पृ चत्। यदा च सोऽधम गेहं मे परदरतगतं अविरुटति विडम्बनां 

ती वस्स्यतीति म्लानाननोधिकरणयुपेति तदाधिकरणकलेखकस्तम- 
सिवदुति--उदितमंयेन ते, भिये ते श्रावयामि) विगसितं सवे तच ऋणं 
केनाप्यकारणवान्धवेन । इदानीं स्वस्थो मवेस्ति। इदं निलाम्यन् सोऽतर्कि- 
तोपनते तत्रार्थे सहसा भ्रत्ययं नायात ; {मश्ासितन् तेन नियुक्तेन 
इपसंव्रीचीनध्याश्च्ैस्य परां कोटिमयात् । यचिन्तयावश्यं स एव ममा- 
स्ाहकः स्यायो मया द्वि.पर्यास्प्राचतः साधिक्तेयं चान्ते प्रयुक्तः । कथंकारं 

तं षण्यदन्तेनमुपेयाप् । नाहं जाने कां रथ्यामावसति सः, कां वा कृत्या 
मनुचद्टात, क चाऽवाक्रयत इति.1 अस्तु) गरदद्राहरवास्थतो रजमाग- 

१ परि्रागम् । २ भूयो भूयः प्रच्छसि! २ यन्धके स्थितम् । ४ कऋणा- 
पकरणाथश्णम् । ५ सावमानम् । 5 श्रयः शुमावदो विधिः, सौभाग्यम् । 
« हपंसह्चरेतस्य । ५ 



६५ दारिद्र्यदोषो गुणरादिनान्ली । १ 

णनेन यां दिश्शमभिम्रस्थितोऽसो तामेव सम्प्रे्तमाणास्तदछासः तात् 

तिथ्यां ' होरायां विहारनिव्यः स चेदागनिव्यति क्िप्रं तस्य पादारविन्द्यो 

श्रशिपत्तिव्यामि च्षसां च वरयिष्यामि ! परेद्युः प्रगे विह्रणशालः स 

सदा्मा नियतेऽनदसि ततो निरणन्, सयश्च तरपादयुगसयुह्ात्स उपकरतो 

जनः । मर्पय कूतागसमवोधोपहतं दुगंवमिसं जनमित्यसकरृदलापीचिरं च 

प्राशंसीव्ारचय तं देवदेश्यम । | 
असन्तो विभतिमन्तस्त निर्क्तसाचारं न मानयन्ति! विभवोदहि 

भयसा खलीकरोति उननसपि । विरला एव दहि वियृतिमन्तोनुत्सेकिनो 

विनीताः साघ्समाचारा भवन्ति ! प्रायशः प्रभवन्तो धनवन्तः क्टायन्ते 

ल चात्मनाऽपत्रपन्ते 1 “कोर्थान्पराम्य न गचित" इति वचनं च चरितार्थ 
यन्ति चरितेन तेन तेपासर्थाः परपां परिषीडनायेव जायन्ते नोपकाराय। 
पररर्थमान्ने स्वा्थप्रणाशप्रसङ्केपि ते घटेरन्; स्वार्थाविरोधेन वा परार्थ 
खब्यच्छरन्रति तावद् दृरापतम् ) परथ त्रस्य न छुचारानस्यद् वषु 

रुणं छरयमे पात् ॥ 

(2 ) दारिच्छदोषो शुणराशिचारी । 
दारिद्र्यं नाम निघधनत्वं नःग्वत्वमथछ्रच्द् मिस्यनथन्तरम् । दर 

[ति द्ररिद्राति दुःखन निवंहतीति तथोच्यते, दगंतो दवचिध इति पर्याय 
दयेन चामिधीव्रते । दारिद्रचं हि सातिशयं भवतति । एकस्य करते यदारि. 
द्रयसपरस्व तदेव धनिकदवन् ¦ येच्यं भारते कपीवलस्य स्वप्नगस्य- 
सपि न भचति तदमेरिकाकोदीच्रस्य दारिद्रययेयं | 

हि लोके दश्यते खुभगोपि शुरोपि प्रवारापि शाङ्विदपि रला 
चुच्छुराप॒ चाख्चर्यापि वित्तदिद्ीनोऽवक्तायत्ते । परिभवोपह्यरिणोनर्था 
त्याः | दारिद्रयोपहतार तास्ते ते तस्य गुणा रजोवकीर्णनि मणिसोक्तिका- 
नीव ।शवरमावतानि पड्कनानीव वा न सोसन्ते न_चाद्वियन्ते तथा 
चन्तम्--'दारित्रचं नाम तिरम्करसी गुणानासिःति। अर्थनिवन्धनी 

१ तावतार्ना पृरभ्यापर् ! इथुक् प्रत्ययः > पाप कतुसुत्सहन्ते ते! ३ चेष्टेरन् 1 
उदयुदीरन् \ ५ कलया प्र्तिद्धः 



+ ` .-..' अस्तावतरङ्गेणी) 

लोकयात्रेपि यावानर्थैऽथवति च समादसे लोकस्य न ̀  तावानन्यत्रर 

. उ्यवस्थितिः!. ` ध ४ 1 

दारिष्वं खल गृहमेधिनो सहते दुःखाय : कल्यते 1" -मलल्यासेन 

पुत्रकलव्राद्यः । ते यदि दिनस्य द्विपौ. मोक न. लभन्ते, संलीन 

ठुत्य॑ः स्तिमितच्एयः स्वलद्गतयः परिम्लानाञ्चतयः संसंस्तरिरोधयगरः 

तस्य नयनयोरयनं यान्ति, कथङ्कारं स क्षणमपि दिवा निवषमैदरि 

दख नक्तं वा संवे । यदा चायं पयतीमेऽनाघृतकलेवराः -शीतात 

दन्तवीणां वादथम्ति तदा विदीर्यतेऽस्य हृद्यम् । यदा चेक्तते पुत्रको म 

कीडनकेषु ठष्यति न चाप्नोति धीतये पुस्तकान्यपे्ते न् च लम! 
वियागरहीतमे शुक्तमस्य देयं न च दातुमीषटे । तदा ह हैतयुच्चैराकोशति 
चिर चानुशोचति ! एवं विषमस्थस्य. कुतः समाधिः, कुतस्तरां शान्तिः 
कुतस्तमां च भगव्धक्तिरिति सास्तिकवृततर्विपरिलोपो दुष्परिहरः । 

दारिद्रयं .सनोरथानासतंटभपात इति च सुवचम् । येद्धक्तं कविना 

“उत्थायोत्थाय लीयन्ते दरित्रां मनोरथाः” स सूताः काम हि 

स्य" इति दरिद्रस्यापि सयुखथन्ते मनसि कामा यथे
तरेपाम् १ परनन 

मारा एव भलीयन्ते्ातिवेश्वस्य मे चुेयानं वारमर्वदणे-वाभवोरसं वा 

.करेणुरत्नं वाऽस्ति तन्ममापि स्यादिति, -जायतेऽस्यापि संकल्पः? न च् 

 फाति। उपेयोपाथविसदात् । एवं नानारसानि ` भोज्यमच्यपेयचूष्यलेहा- 

न्यासवादमानं सधनमालोक्थाधनस्यापि जायते तपः । नहि चिरागोऽस्याः 

ु.वैरस्यं चा रस्नीयिषु, येनाथ नास्मै“ खदेरम् । उत्सवेषु धनिकाः 

शुभ्राणि वसनानि "वसततेऽयं वु कन्थाकश्ुकोः गेदादपि : न॒ निष्कसति ` 
-सापत्रपः। व्रि खमाज: समवैतीि ततर गन्वुसुन्मनां अपि बशुतोप्यय' 

दुर्वेष इषि नोत्सदते समवेतम् |. ˆ : , ̂  , ` ~ 

` . दारिद्रयं नाम पराभृतेः पर पदम् अयं हि पयायो मरणस्य । तदुक्तम् 

~ ~. ~ जीबन्तोपि गताः पच्च शयन्ते किल भारत
 / __ 

जीबन्योपि मृताः पच्च शरयन्ते किलं भारते! ` ~ 

१ ब्रिलम्नोरदर : 1 २ परतितयीवाः 1 -3 उरभीकतुप्र् । ४ स्वप्तुम् ।, ५ छतर 

„द्युः ६ इति श्रति 1. ७ पुप्यर्थः = उत्सवादौ महष्यो रथः) न कर्णी 

दरथः = पालकीति भाषाया } ` < उत्तमोऽप्वः  श््रा्यायाुरस इति ठच् समाः 

: सन्ति} :१,०. रोचेरन् 1 स्वद्व्र्थेऽकमेकः ४ ११ परिदेधतते <| १२ निष्काषति, 



दार्दिथदोपो गुणर्धिनाक्षी । ५५ 

दरिद्रो व्याधितो मूख: भ्रवासी नित्यसेवकः ।। 
शतो दरिद्रः पुरुषो सृतं सेधुनसप्रजम् । 
भृतमश्रोचरियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ।1 इति । 

दस्प्रि द्यपकतठुंकामोपि वान्धवानुपेतः शङ्कनीयो भवति तेपां याचितु- 
मेदायं नः प्रात इति । अभ्रतः स्थितमप्येनं दौर्मत्यतमसाघरत्तं न पश्यन्ति 

ष सखजनाश्चः परिहरन्ति चाजाधृल्िमिव संत्रस्ता भार्जनीरेशुमिव 
दीपखटवोत्थच्छायामिव चाशचभीदधकाः। 

च्मन्यच्रापि लोके बहुविधं विडम्ब्यते दरिद्रः ! अनागा ऋअप्यागस्वीत्य- 
सेना ऋअप्येनश्वीच्यवन्ञायते । उक्तं हि- + 
` शङ्कनीयः हि लेकैस्िच्चिष्मतापा दरिद्रता ! इति! 

पर्स्मिन्नपराद्धेम्ययमेवापराद्ध इति सिध्याऽधिशस्यते! सन्तोप्यस्य 
रण न राजन्ते । तदयथा-प्राज्ञोपि मूढ इतिः प्रवायपि शक इत्ति, मतिभा- 
न्वितोपि निष््रतिम इति, क्रियास्वमन्दपि मन्द इत्यवदल्यते ! र्होपि 
गुसोरधिकारस्याऽकिन्धास्य इति नाधिक्छियिते । 

वहपायं दारिद्रय सिवीहैवाधस्ताद्क्तप् । पप च दंदिषोऽपयो दारि- 
द्वचते यदु हीणत्वं नाप 1 उक्तं च-- 

दारशिदरयद्धियसेति ह्ीपरिगतो वद्धया परित्यज्यते { इति । 
यद्धया परिगतस्य बुद्धिपरित्यागः स महानचथः । दरिद्रो हि यथा 

परेभ्योऽपव्रपदे वथा स्वेभ्यः, स्वेभ्यस्त्वपन्रपतेतयामि ति वचम् । तेप्यस्य 
देनं परिह्रल्त्ययसपि च तेषाम् । इति वचिवश्षं विविक्तासनो भवति; 
दवन बुद्धिरस्य रस्यति विवेकश्च नश्यति । 

इदं चापरमरनिष्ं दारिद्रयकरतम्--अकिञ्चित्करे कोपप्रसादौ दरिद्रस्य 
अवतः । अनीशोऽयं दविधो भवतति निश्रहस्यस्यनंचश्रहमपकसोत्येनं जनः । 
तहि कश्यचित्तस्मादये भचति । विक्तवोयं वाटं कुपितः किं करिष्यति । 
उत्पततितोपि दि चणकः शक्तः किं धारकं भङन्कप् । “पिठरं कथदतिमावं 
निजपाछौनेव दहतितराम् 1" इति स्वे कोधवह्वौ स्वयमेव शलभा यिष्यत 
इत्येव परस्तस्िश्चिन्तयते 1 एवं यदि कचिसखीदत्ति दरिद्रः, नहि तावता 

१ हानिः! २ निस्गलम् ! ३ भयम् \ `> शम् 1 ~ 



१९ = प्रस्तादतरङ्गिणी । 

तस्यादरो भवतति, अनुग्देऽपरमुरसाविति । तदिदभवशत्वमस्य दैन्यं चेदयः 
मुद्ावयति मृच्छुकरिकाकारः- - । 

पचचविक्ख्ध पत्तो शुष्कश्च तरः सरश्च जलदीनम्। , 
सपश्ोद्धतदरस्तुस्यं लोके दरि 1 इति । 

दारिद्रयं पष्ठं पातक भवतीत्याहुः । सत्यं शतधा विनिपतति दारिद्रयो 
पहतो जनः ! “वुञु्ितः किं न करोति पापं त्षीणा नरा निष्छरणा मचन्ती" 
ति यदुक्तं तद्वि्लु्ाथम् । प्रायेण स्वध्य दौगस्यं शिशुजनस्य करणाङ्रन्दं 
कृलत्रस्थ च कृलहमभसहमानोऽथसो जनः पदमपथे समपेयति करं च स. 
समाचरति । भतत्यं सया कुटुम्बकम् › पाल्याश्च कृपणाः शशकाः? प्राणाश्च 
स्वे रक्तणीयाः कथंचिदिति चिन्तयित्वा साघुरसाधुवायमभ्युपाय इति चा- 
चिन्तथिप्वा प्रवतते कमसु । कुम्भीलकतां चा पौरिपन्थिकतां वा घाठुकतां 
वा म्तारकतां वाऽऽस्थाय वृत्ति वतयति भतत्यांश्च विभक्ति । 

द्विविधा दरिद्राः--एके जात्या दरिद्रा; परे समृद्धपूवाः सम्प्रति 
प्रद्राणक: । अत्र येऽदषवेभवास्ते न तथा दुःखायन्ते यथा च्छनश्वेभ- 
चाः } अमी हि चिरं निमरं च कसलया परिष्वक्त न श्ण्ताः सहसा तत्प- 
रिष्व्धसौख्यसन्दहं विस्मर्वमित्ति दशाविपर्यासमलुचिन्तयन्तन्रेखियन्ते 
निध्यं चासानमपध्वंसन्ते । अयमेवाथः कविनाऽपरथाऽनूदितः-- 

- हृतनयनो हि ववादी न विषादी भवति जात्यन्धः । ईत । 

इद् चह नातुपक्यम्--काचन्मदहासतत्वाः काचद् दारद्रयभराक्रान्ता 

अपि व्यर्सनशतशरव्यतां गता अपि कथं कथमपि लोकयाघ्रां निवतयन्ति 
न च धैर्यं दारयन्ति, न वा शील भ्रंशयन्ति, किन्तर्हि मलीमसा प्टततिम- 
चादायैवाचिरतोचोगसहिस्ना दारिद्रयं दरिद्रयन्तः करमेणोन्नसन्तः परम 
सयंच्छ्ायमाश्रयन्तेऽथ महीयन्ते । कस्य नाम न विदितो गाफल्डिमहासागो 
उमेरिकारष्टरपतिः । अयं महाभागः . कृषीवलक्ले जातोऽत्यन्तं दुगंत्तयो 
पिघ्रोः युतोऽमूत । निसर्मसिद्धाभ्यां पर्नामेधास्यामनारतेनोयमेनानिर्वेदेन 

९ विपरीतार्थं सत्यमिति याव्रत् 1 २ सन्धिच्छैद्कथौरः कुम्भील्लकः 1 
३ प्रसिपन्ं तिष्टति, लुर्टाकः । ४ दुर्गताः । द्राकुत्सायां गतौ क्तः । ५ लच्धम्या । 
€ श्मालिद्निताः 1 ७ धिक्छुवैन्ति , श्रपध्वस्तस्ु धिक्कृतं इत्यमरः । 
८ व्यसनं = दुश्वम् । . शरव्यं = लच्यम् ! ९ उन्नतिम् 1 



सन्तोष एव पुरूषस्य परं निधानस् 1 १७ 

नच व्यपोद्य विन्नविसैरं महतामपि माननीयं स्परहणीयं च समापत्तिपदं लेभे 
सचरितैश्च लोकस्द्रणेसभ्युद यिकैश्च जरति विशुश्रुवे । इदं चाक्रूतकरं 

अविष्यति च्छात्राणां यटुतेप विदयाशात्ते लच्यभ्रवेशस्तत्र वियोपाद्ानेऽच्- 
दितचेताः शुक्ादिनिर्मो्ताथं दृत्त्यथं च परिचारकतासद्धीकृत्यागारसमागं- 
सकार्पीद घण्टावादने च । न च दारिद्रयसशोचीद् दैन्यं वाऽयासीत् । 
यत्रैव विद्यालये पठनं प्रारदध तत्रैवाध्यत्ततासलब्धेति दारुणमपि दारिद्रयं 
नास्य प्रगति विहन्तुसहरत १द गय काचक्कस्य प्ररताथंस्य व्यासचारस्या) 

( ५ ) खन्ताष एक पुरुषस्य पर् चिधध्नम् } 
सन्तोषो नाम संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा । अयं सुखदश्रे- 

तोव्र्तिविरेपो नियमानासन्यतमः । शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेन्धरप्रणिधा- 
नानीति पच्च नियमाः प्रकीतिताः ! सुखार्था लेको विषयेषु रुखमसिसन्य- 
स्यस्तांस्वानध्िमत्एनथानलुधाव(ति ! नह तस्य तस्यार्थस्य सस्प्राप्तिसयप्- 
ससन्तरेण सुशका भवति 1 न केवलं शारीरः परिखेदः परिणमति, सान- 
सोपि । तं तमथ गवेपयतः पुंसः सवंमायुः कीयते, इतश्चेतश्च धावतः 
परा पारिप्लवत। जायते, चिन्ता च महती सन्तायते , रणरणक चाति- 
वे लं संवते 

कश्चिदाह्-सन्तोपो नाम चेतसः स्वास्थ्यमसन्तोपश्च विकार इति । 
अपर आआह्--यदि यन्मेभिरुचितं तन्मे नास्ति तदा यल्मैस्ति तदेव मयाऽ- 
सिरोचनीयमित्याप्यते । एवमेव सुखितः स्यां विपय॑ये त्ववस्थित 
से दुःखमिति ¦ 

प्रकृते सन्तोपः पुर्पस्य परं निघानमि्युक्तम् । तत्कस्मात् ? यस्मा- 
चिधानान्तराणि ्तथीणि, सन्तोपरूपमेच निधानसन्तप्यं तस्मात्परसिति 
ठ्यपदिः्यते । न्यान्ता निचयाः सर्वे" इति च पूर्वे मृस्यः ! तन्त्वविदाम- 
पिमः करातोप्याह्--सन्तोपः सहनजमेन्धयम् ; सु -खाहरएमदहादवस्तवि- 
नियोक्तता करत्रिमा निःसरवतेति ! 

१ निसरः -समूहः ! २ लोकराप्यायनकरैः । २ ब्रिश्रुतः = भल्यातो वभूव 

४ कौठुककरम् \ ५ उदाट्रणम् । ६ संनिद्ितानि साधनान्यस्पेति वहु्ीहधः । 
प्र्ोऽन्यपदार्थः ॥ ७ न्विष्यतः 1 ८ चलता । ९ सन्तन्यते 19 दुःख = 

वेदना \ ११ दलम् । १२ उत्यते । १३ खखस्याद्रणम्.1 करणे ल्युट् । 



१८ म्रस्तावततरद्गिणी 1 

इदमिह विज्ञेयं नदि विपरैपिणस्तत्तवर्थसंग्रहात्तसस्य कौमिते तसि 
स्तस्मिलरथे दुरापे विल्ञातेऽम्ला द्राच्ता इति व्रवाणस्य संतोषो नाय क्मि- 
दस्ति । तेस्तेरनासादितेरथंः पर्याुलचेतसस्तस्य न कचित्पयंवस्थानमसिः 
छते निरं्तिविशेपःः सन्तोपशब्दाख्येयः । यस्तु महाभागः समथो 
प्यथधाजंने- - 

यावता भियते जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनः! 
अधिकं लु समागृहन्स लरः स्तेनं उच्यते । 

पुरारणाक्त प्रसाणयन् 

॥ अथानामजेने दुःखमर्जितानां च रक्षणे 
आये दुःखं उयये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ 

इति च तन्त्रकारयचनं श्वद्दधानोऽथंसंमरहं च क्लेशवहुलमापातस्म- 
णीयं परिणतिविरसं च मन्वानो यावद्पेन्तमेव चाददानो विरतिस्वभावः 
स सन्तोपभाडः नेतरः । 

` नहि निश्ेष्टतापरपयांयः सन्तोषो नास । सन्तोयो हि परितोपश्चेतस 
इत्युक्तं पुरस्तात् । स च निश्चेष्टेतन दुरापः । श्शरीर्यात्रापि च ते न भ्रसि- 
ध्येदकमैणइति भगवदुक्तेरतयन्तायेक्तितस्य रशिपुनोपि वैु्यीदपरिदाय 
तस्यासनस्यम् । न चाहिंसासव्ये अजपमाणस्यं भवति सन्तोपः,' तस्य 
टस्माथमपि सेवनसंमवान् । शयमान्पतव्यछुर्वाणो नियमान्केवलान्भज- 
निति सनृक्तेः। 

इद् लोके नदि कश्चिदर्धिपणधिपणोपि पुरन्दरपराक्रमोपि सवम 
जगति वतमानं म्रतिपत्तमीषे। यत्रार्थेऽनीशोपि समीहते तत्रात्मानं टुभ्ले- 
नैव योजयते न सखेन । तत्राशक्यार्थै व्याप्रियमाभस्यास्याधीयतै मनो 
व्याधीयते च शरीरम् 1 इदं च परिस्दटथुपलभमानः कथिदन्तस्॒ष्टो 
गायति जात्यन्धः किशोरः-- ‡ 
व्शक्यमिष्ठं मयका यदाप्तुं तन्मा सम हार्षीन्मनसः प्रसादम् । 
कामं दरिद्रो जनुषान्ध एव बालस्तु गायन्प्रमना चपोस्मि ।। 

१ कमेनिष्रायां स्प्रम् । २ अनाच्छदनयोः ; ३ विरहात्! ४ श्रामनस्यं = 

पीडा! ५ सेवमानस्य । £ वरहस्पतिप्रतोपि ।! ७ पीडयते! ८ सज्यते, 
सरर्णं भवति । ९ सिव्वरकवे्वंचनं संस्छेतेनानृदितम् । 

क्ष ् 



सन्तोष एवं पुरपस्य परं निधानम् । *१ ६. 

सन्तुष्ट एव' रखी नेतरः! 'सन्तोपमृलं दि सखं ःखमरलं विपययः इत 
मनोः स्मरणात् । योऽसन्वोऽनाशुतष्रो वा स्यास्स्यादेव स॒ परवान् 1 
महती खल्वस्ार्थव्यंपाश्रयरेति तं तं सहायं ससाश्रयते, तत्तदायन्तश्चास्व 
सखाथो भवतति 1 यः किल परा्त्तस्तस्य ऊतः उखसिति सम्मान 
शास्त्रे पठित्तिनः 1 (परायत्तः प्रोतः कथमिव रसं वेत्त पुरुपः इति च कचि- 
वचनम् । यश्चानेकत्रार्थयु संगरहयतेषु खं खगयते तस्य नेकत्रापि खंखसिति 
महाननथः 1 यस्माक्केपुचन सङगृहीतेष्वप्यर्थपुं तस्यं सन्टयसंगृहीतान्य- 
थ॑न्तराणीति कण्टकादुवेधोऽस्य भवतति ! यावदनपेक्तिता अनात्पनीना- 
ग्राथः इति यद्ध्रा नापविद्धाः, यावच तलनाऽऽखयसेन संद्हीता एतावन्त 

एव मे पगराध्स्यन्तीति यद्धिनादिता। 

इदसत्र तत्त्वम्-सन्तोपो नाम वाञछ्ाविच्येदनं न । तत्र तु परसार्थं 
भृद्धाः कमंघ्ोगिणं एवाधिक्रताः । अल्पोपकरणतायां महोपकरणताया- 
मिकायिरतिर्निर्विशेषः सुखनिर्वेरो वा सन्तोप उच्यते। यद्वि से प्रातिवेश््य 
कानी शय्यासधिधते कौभेरोपधानं श्रयते, पत्रोण वस्ते, महानिकेते 
केत्यते, रच्यं पयोदधियुतं च भोज्यं भुङ्क्ते तदाहं खटघाप्रां वाहृदधुपधाय 
कि नातं निद्रानुम । किं वा गाढेन वाससा संन्यीय रात्रं कुटीरमावसन्प- 
ज्वमेहनि पष्ठ वा शाकं पचन्न पारयामसि शरीरं यापथितमिस्येवं स्वायत्त 
कथिच्छधीनिरतिशयं मखं समश्चतेऽन्तयं च । न चाधिकाधिकं उखोपक- 
रणमिच्छन्कध्िसरमा्थंतः सखी भचति । अत्र कथिद्िपिधुक्ततम- 
माह--यरत्र विधिः किरीटं न वितरति तत्र सन्तोपस्तद् वितस्तीतति । 

सन्तोपन्िन्तामणिरिति मनीपिखः । सन्नुष्टो जनः सर्वा व्यापद् 
सम्पद्रपेण परिणमयति सर्वानलामांश्च लाभरूपेणेत्यद्तवमिव करोति । 
नदि दम्ापरिवर्ताऽस्य खेदाय भवति । दारिद्रयं वाऽऽमयो वाऽभ्शा- 
मद्धो वाऽपायो बा नास्य मनः म्रसादमाविलयितं सहते । अयं ल्यात्मना 
तु च परस्याभ्युदयावेष्यंवि, न च परत्र गुणोच्कर्पाय वाऽभ्यसयतति ! यो 
दि यद्वेधा सदथं ब्ररते तद्ररीयो न पुनय॑दह वरण इति प्रतिपन्नः, यदेव 

१यादा1 २न त्यक्ताः) ३ कुमति चेति नित्यं णत्वम् \ ४ कौशेयम् 1 
५ क्रित निवासि चरादिः। 5 आच्छाद्य । 



५ , ^ ~~ ~~ 
9 [32 

तदेव छभायेदि चाञऽत्थितःन न 
445 पट्ठ इकयप् उञऽहत्यवः क्वं न दुमका क्लः 

४१ ८ < पि)  , कि | 

# [1 
[थार ष् 5 सन्नो ध = प्रटेसयान्य तवति व र्न 23 ग्टख- सन्ता नोच क्य क प्टय यान्य र्न 

वयाठन्वत्वाव्यन 1 श्ल्योयरयव्त यद्वत न्यस्त 
या उन्त्वेत्वयच्चन । तयाःप सनल्यययरणयतं दैलयाशनीप ! २ इचः 
= सान्त्य 3 ६ 

(० = सनणान्त्त्काद तिस ऋत्वाचनयुयुद्धाच क नञ सर स 
=त्ञ्ट चावन्दे नयाञ्येच्यन्ते तान्न दु तते न्यना अतिस्लि ९५२८ {र सतन्दा नचाऽर्यन्द तावन्त एव्; तद्वा न्युन्य जति 

च १ = -- ~~न = ~ _ 
उति! उह स उप्यते नियमं पर सिमजः सन्स सार 

न ~ र [क क क ~. „~ 1) (+) अनरच्छा नन ऋयत्यन्द ------~ ट्त --- < अधाः: नाता रच्छ ख्स्वन्व इता १ 

{दि्धिस्या व उवट अस्मा ~~ स्पलर्सा चा भदस्ष्ठ { त्सयाच्ः पुनरखरट्स्दोऽभ्युपरल्तस्यष् 

कषटठस नापनना इति ! इच्-दंशवास्त्ञ्यस्य कस्यचित्छातस्य रण्ड 
(र 2 [> 

स नभि ~ दि स्वादस्यागच् + 
५ न सुत्राति  च्यं हह सवरसः 

ददथ प्रसादः परितोषः, यस्य पोलनपि ~ ~ 9 ल्सतीन्नि 9 
~ 1 ¬ 661. ~ <+{ 2; पन्तादः. यत्य िस्पचपिक्छाच श्य 7 न 

ह ॥ १ 
तस्वात्वा्व्त = तस्मात्सायृक्तं सन्ताष एडष्वं 1, 

(द ) कुटो कस्यास्ति सौहृदम् 1 
यः दऽ = लच्छे सै = > च तद्राचत्तीति मरतिः !~ दन्न सत रच्छ सेल्य चच्छत्यन्यास्यं च तद्राखरतात भ्रातः 

पाद्य ~> = द्श्षे ~ ~~ ~, , _ वन्छरीरिमं 3 ~> ए 
वा विवयः | छ@र्य द वद्धे मवति] कंथिच्छरीरण करः परं 

~ दन्थत्ष्या गोःपरत स क्व्यनापरथ्य मतरस =" 2० छरापरन्प्ते छलः; इत मक्का साः; क््छनापरछ सन 

(“अद् ७, श सथः. लगाव; = (न ए जाततर ५ : छदाय: क्ररगवः छशदरत्यः छलातततथः 1 
~> राजन्छन्ते नाम न सारररङ्स्तः + सः 
न चं राजन्छरश्ना नाम न ङरीरद्धस्तः च्छः ॥ (8 ४ ५८ 

न शर्मरस च्भाल्य नाप्ट्ठयोरडव्तरः द शायरक्यं = < कार्य = 
= र् छल ाप्डव षक्र ¡1 शारारव्छ्वं चाट्खन्तरस 
4 = [ खक देदव < अपरविः सियमपि यं 0 परि 

श्वयच्नद चत्व निकवष्तिनप् | अपरातवनाप कटय वदु चास चह पर 
स. उरच्िदिष्थसी > 
मरनप्नन्यतं {च्य चन्त्यन्युगल्यथा व्काच्छचष्यसा चस्या तया समाष्ट- 

न विवधिस्वन्यर्श्च्यि 
कवा चस्यन्वददव्वासवयरया) 

र =, 6 प्लत्यदिव्य उ सस्यानि १ रारन उञ सह्त्यादेन्यं ठस्यायसमनि कर्त्या । त्थ च 
प्योगः--"्यदा च स्य लीने याद्येनं चटेर चं तदादीत र > ` न्द य्व ठु स्वःटपर्व्यःम दाहय टन च 1 तद्क्ठीत अयत्यनं श्नः 
(न्त्ध्यरसध >2* (~ ६ ~ द सन्य = चछन्द दम्यत ~ तय (न्त्य 1. {ग्द =4७२ ३३ न्दा दग रन्त्या) त्यय 



छदो कस्यास्ति सौद्दम् । क 

¡ लोको हि प्रायशः सखा्थमलसन्थाय सित्राणि करोति; यतः स्वाथास- 
द्िमुलरक्तते तपरेव साम्छुख्यं धत्ते, वे्ख्यभितरच । निष्कारणः भमा तु 

दुरापः ! तेन द््थादापद्यते साधनसम्पचस्पकरणएमेवहुवान्धवः प्राज्ञ- 
मत्री, सैदर्सानुस्यूतः संसर्गो चा 1 छृणस्य ठु सवत्र पष्रेारः 1 नि 
तेन कथित्संघ्ज्यते, अभ्रयोजकस्तेन संसगः । न वा तस्य सदहियकमाच- 

रति, अ्रथुस्सौ म्रत्तिसाद्ययकायेति ! य आत्मना समथस्तस्य पराप 

सामथ्यमधिकसपजनयन्ति, योऽसमर्थस्तं चि दिसन्तीव्यचेतनेष्वपि ट- 

श्यतते । एतदेचोदाहरति कथिः- 
वनानि दहतो वदेः सखा मवति सारूतः ! 
स एव दीपनाशाय छ्ररो कस्यासि सौद्रदम् ॥ 

अनदिनयनरथ्यमधिपथरमन्नविपखणि वा व्य॑तिकरानीद्ानाल्तेचयासो 
यैः कविभखितिभिदयपोद्रलिनम्भवति ! तव्यथा--यदि किद् धनिको 
वसिक क्रेतार प्रतारयति, स चे्तेवाऽधनो प्रासीरो वाऽसहायः कृशाद्खो 
चणसे चा सचति, तदा विपरणिस्था अन्ये वणिज आागन्तवः पौसश्च 
तमेषापणिकं समथंयन्ते, तस्य न्याय्याचारतां च प्रख्यापयन्ते, बहुविधं 
चच तं कतार तजंयन्वे--भो देवानां श्रिय } किन वेत्थ श्रियामीशिता, 
ज्लोकस्य इुगंतध्य सयुद्धर्ता, विद्ट्ननस्य खंभावथिता वदान्यतया च वन्द्- 
नीयतां गतो महाजनोऽयं स्वया मिध्यासिशस्यते । अहो ते धायम् , 
हो विवेकवैघुय॑म् , अहो रमस्यम् । धिक चापलम् ! आँपध्वंस प्राणां 
ग्यदिच्छसि सुरक्तिताच् । यदि कश्चिद् धनिकस्य सूनुरपरेण दरिद्रसू- 
नुना पमु संक्रोडमानः कलहायते, दण्प्रिसूनुमा क्रोशति, तवसवताडयति, 
वाससी वा तरर दारयति तर्हि दरिद्र एवोपलभ्यते धनिकेन सएव 
निन्यते प्रतिषेशिजनेन 1 नहिं कचन तस्य धनाल्यस्य कदाचारं गर्ह ! 

एवसचोय.्मपि निःस्वाश्योरा इ्यभिथुज्यन्ते, रक्िभिः प्रगरहयन्ते 
वहावघसवदहल्यन्ते, धनिकास्तु चौयंमाचरितवन्सेपि नाभिशङ्क्यः 
साधव इस इति च सृष्ट ससाद्वियन्ते 1 

१ उत्तन्तान् 1 २ चेगः, लिभ्रकारति 1 ३ ्ठ॑सतर्गतिरप्य्थः, अत्मनेपदं 
स्वषदातेत्वलक्षणमनित्यमिति न छतम् । शिष्टव्यवहारोप्यव्राचुकरूलः 1 ४ कीडोलुसंप- 
रिभ्यश्चेति तद \ ५ अपवदति, शपति 1 



9८ ; अरस्वाव्रेतरङ्किणी 1 । 

चन्र टुवट एकको चा तं विनो वहुवन्धवो वा छे काशं वाऽलम्य 
थंयन्ति, तेः विगरहन्ति, प्रक्रमं चाभिभवन्ति, न चेतरे तस्य स्य 

भवन्त । सद्द इदं पापकं यद् दौवेल्यं नाम । दुर्बलो हि विङ्स्ञ्परते सव 
लन । अन्तं हि वाधतेऽधिकः इदं चानुदिनमध्यस्यते रेलयानेयु ! सत्यप्य 
वका दुवलाः रवं न लभन्तेः सति च जनसम्बाये प्रचलैः प्रणुधन्तः 
वह्टवरधृं चाक्तियन्ते । प्रसिद्धभ्रैनलक्तणो वहुले उ्यवदाये दुर्वह्ेप्विति 
नह् वतन्पते ! सवलाम् सदर पार्श्र चऋछरात लको वद च मानयति) 
सित्रासि च करोति क 

यः खलु परक्नया छरशो दहितादिते प्रवि्ेक्छमनर्हस्तं वच्यन्ते जनाः 
अज्नवा वलवन्तः, तस्म वालित्यञ्चपनीवन्ति, त्मुत्पयेन नयन्ति, तरुत्सा- 
यन्त 1 यत्सत्यं सुमधोभिः सवतोपस॒ज्यन्ते दर्येधसः 1 

यन्न मनसा कृशो मानसिकेन सत्प दीनः कातरः स॒ वपुन्मानपि 
द्व्लः ! शारीरं वलं न तस्य किमप्युपकरोत्ि ।! वालोपि सच्ेनोप्टरतो 
(नःसतत्वं भीट्धक युवानं विप्रकरोत्ि; विविधे चोपद्रवति। धेय हि द्र 
यत्तन्न शारार वलम् । इं हि सत्तमं सामथ्यं सदष्याणाम् | 
घर्रय लकः सहावा मवति नाधीरत्य । अधीरस्तु वहुचरणं 
अवत्यवन्ञायते च । 

यथा टुवला उ्यन्छ्यो व्यवद्धियन्ते तथा ससध्योपि 1 इदं नु कस्य 
न पवदद्त यदुत इरिवपद्रीपेभ्वासिभिराअसेरितयै्य सम्भूय तत्र तत्र 
दक्िणाघ्राकार्या; दक्तिणाभरिकायाम् , ईथोपियायाम्ः इण्डोनीशियायाम् ; 
इनरत्र चापनिव्शेषु सास्रे च तत्तद्मम्तव्या मौल्येः प्रजाधिराय सपर 
केरिताः सडजासिताश्च । याश्वाल्पाः परिशिष्यस्तासां . सेभ्यवदाराद् 
वद्हु्कारः, गठलयपं स्स् ल्घु च ग्रवराभरतिपवः, दाररक्र्याया चान 

देता; संस्कारोपस्थनिषु च परिहार्यंता व्यवस्थापिता ¡ येन परास्ता इव 
-चिषटविणि्टचमाजञेन) परदिताः प्रा्संम्कारजननिवदैन; विडम्बिता श्चव- 
धौरितान्वागन्ठुकेन गौराङ्गसक्गेन ताः सन्तमसे निलीना नाङ्खिनि न चाध 
मनागपि विकासं लमन्तेः पशाचनति च नानिवतेन्ते; शनैः शनेन्धास्तम- 

१ चहुचू-पत्ययः ! व्रणप्राय इत्यथः । २ श्यवासवाक्निष्वकालादिति सप्तम्या 
श्यज्लुक् 1 ३ गाटे तमस्ति 1 ` 



सर्व॑कषा भगवती भवितव्यतैव । रे 

न्ने । दस्यं साघु निदितं भवति लोकोयं दुरबैलं न सहतेऽपि तु प्रसहते 1 
अतः सन्तं कशे कभ्यास्ति सोह्दसिसि ॥ 

८७ ) खर्वा -जगचती -जाविलव्यतैद । 
यठा वये रासस्य प्रजनं वलेर्नियसनं हरेर्महहिशयनं इरस्य च 

वृपारोहणं भिक्ताटनं च परिभावयासंस्तदा विधि्बंलवानिति सदहसोचयरन्ति 
वाचो सुखान्नः । प्राणिएमात्रस्यानुप्रहनिप्हयोः प्रभुश्ेलोक्यनाथस्तावच्टी- 
रामः, नायंयो वाको वा प्राकृतः पूरुषः, तत्रापि धचिरिच्िरुतो भगवान्व- 
सिष्ठोऽस्य पयोधाः, तेन च सुविचिन्त्छ निदिष्टोऽभिपेकस्य पुण्यो मुहन्तेः; 
तत्र चार्धाः ससंरम्भं सोत्साहं च संभाराः । परं छतेष्वाभिपेचनिकेपु 
तेषु तेषु संभारेषु क्रिगोयतेपु वसिषठपरभ्रतिष्वृचिष्ठ, समवेतासु भरछ्ृतिषुः 
नन्दन्तीपु च प्रजाप मन्थसप्रचोद्धितया केकेथ्या महाराजो भरताभिपेचनं 
प्रार्थितो समस्य च प्रत्राजनसिति सनितः सर्वो विधिर्विंसंवादितः। तत- 
श्वाद्रताभिपेक एव रसः सहरखीतः सलदमरे यनं प्रपेदे, तद्धिरहयिधुरो 
ऽध त्तिपरीतः कंश्मलमुपगतः श्रीदश्तरथश्च व्यापद् सीता च जह दशानने 
नेति महती खल्वनर्थपरम्परोपनताऽमूत् । इयं च दैवकृता, नान्यक्ृतेति 
कः सुधीः सन्दिहीत । तथा दि- 

्रसंकस्पितमेवेह य॒द्कससालपवतेते 1 
चिवरत्यारव्यमारम्भेनैनु देवस्य कर्म तत् ॥ इति । 

तथा भक्तव<सलो भुक्तिप्र्तप्रदः सुंृतामुद्धावयिता, दुष्कृतां च 
न्यग्भावयिता, श्रियः पतिभेगवांश्चक्रपाणिरपि मध्येदीराणेवं रेपमधिगेत 
इति देवमाहास्म्यं विश्न्तो विस्मयेन परवन्तो भवामः। एवं च सर्व॑महा- 
न्भगवान् पिनाकपाणिर्यस्मिन्नीर इति शब्टो यथार्थात्तरोऽनन्यविपसय 
योणिसाच्टसिद्धियुक्तो युक्ततमो यत्तीनारुत्तमण्चेति गीयते, यस्य सर्वम- 
ङलारम्भेयु गेयो विघ्नराजः सुतः, यस्य॒ च सर्वधनी राजरानः स्निग्धः 
खसा; सोपि दीन् इव व्रपभवाहनो विवसनोऽनिकेतनः पिव्र"सनैककेतनो 
भिद्ताशनश्चेति विधिरेव बदिनां वल्लि इत्ति निधिन्मः। 

१ प्मभिभवति ! २ चिन्तयामः! ३ सवेगम् । ४ अभिपेचनम्रयोजनेषु 1 
५ अमालेषु! € शोकतिमर्वः1 ७ मू्छम् । = पुण्यछ्ताम् ! ९ सवी- 

> न्ते ~ .£ [*4 
देश्चेति वक्तव्यादिनिर्मत्व्थीयः 1 १० पितृखश्च = श्सशानम् । 

॥ 



1 
| ४५ 

५. भरस्ताक्तरद्धिणी ! 

यदा चेह पल्यामः सन्तः सीदन्त्येसन्तश्च नन्दन्ति, कृपणा ईन्धरतां 
जन्ते वदान्याश्च दीनताम् ; मन्दाः सथरध्यन्ति प्राज्ञाश्च व्युध्यन्तीति तदा 
नियतिः प्रभवतीति ददं प्रतीमः ¡ यत्सत्यं ललाटरेखाश्रमाजनेऽननधयाः 
सामभयंवन्तोप्यागन्तवौर्थाः । यदु ्तम्- स 

मीकौस्तुभपारिजातसहजः सुखः घधाम्भोनिधे- 
दैवेन प्रणयश्रसादविधिना मूध्नां धृतः शम्भुना । , 
अदयाप्युञ्ति नैव दैवविदितं चतेण्यं क्षपावल्लभ 
केनान्येन विलङ्व्यते विधिगतिः पापाण्रेखा सखी ।} इति । 

नियतो भोगः प्राणिनाम् । तदिदं नैयत्यं देव निवन्धनं नान्यनिवन्ध- 
प् । समुद्राम्भसि वा मलत, सुमेरुशिखरं वा गच्छतु रितितलं वोत्ख- 

नतु, गिरिधातून्वा धमतु, सन्त्र चा राध्नोत्तु, परं तावदेव च भ्रापनुयान्नसे 
यावदस्य माग्यनियतप् । न ्यभियोगमनुसरन्ति धनानि दानि । येन 
उ्यतिरिक्तेमियोगे व्यतिरिक्तानि लभ्येरनच् । यावानस्याभियोक्तुभोगस्ताव- 
त्यथेसम्परापिः । तदुक्तं कविना-- 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहाति तुल्यं जलम् । इति । 
किं च यत्र यःननिरपेन्ता सुलभा सम्प्राभिरिष्ा्थस्य भवति तत्रापि 

कस्य चित्परावरत्तमागघेयस्य सा न दश्यते ] तथा चोक्तम्-- 
सर्वाशापरिपूरके जलधरे वपत्यपि प्रत्यहं . 
समा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्राः पयोनिन्दवः ॥ इति । 

यस्य खलूपरस्थिता विपद् दुःखं वा मोक्तव्यमस्ति नदि ततो निर्माति 
सुदूर गतस्यापि । उक्तच दारेरण- 

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो सस्तके 
इच्छन्देशमनातपं बिधिवशात्तालस्य मूलं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 

~ 

। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तव्रेव यान्त्यापदः ।! इति । । 
 !. ` इह. लोके सवं काथं कारणपृवंकम् । नेद किंश्चिद् याटच्छिकमस्ति । 

यत्र कापि कारणं वा हेतुरवाऽग्रतक््या दुरन्नेयो चा भवति तत्र यच्च्छेति 
व्यवहारो लाकेकानाम् । तद्द्मसासध्य प्रतिपत्तणणाप् । वस्तुतस्तु तत्तत्क- 

६ 
॥। 

१ श्नित्या वाह्याः 1 र यत्नम् । ३ पराचीनदेवस्य ! 

भ 
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सिद्धौ ैवसन्तरायो भवति । दैवेन पौरषमन्तर्थते । यथोक्तं भाष्यकारे- 
र-समानमीहसानानां केचिदरथयुज्यन्ते ऽपरे तेति । कश्िद्धैगुण्यं वैकल्यं 
वा परिटस्य प्रसाधयितुमीहते कमणि न च सिद्धिमेति । परीन्ां प्रविष्ट , 
नां सुषठत्तरितप्रश्नानां सती्यानां कस्यचिदेकस्योत्तरपव्राणि नश्यन्ति 
परी्त्कयदामागस्य दस्ताम्याश च नेव रच्च्छुन्ति । ख चतस्य हेतोरनुत्तीणं 
परी्ञामिल्युद्धग्यते । कामं कस्यापि नियोगिनः प्रसाद्योऽच्र पत्रविनाशे 
देतुस्तथापि तस्यैव च्छात्रस्य सोऽभून्नेतरस्येदयत्र दिष्टमन्तरा कोपपत्तिः । 

किं च सर्वासिमावि प्रभेखं टस्य । प्रतिक्रूलं हि दिष्टं बुद्धि. विपर्या- 
सयति महतो मदहीयसोपि पुंसः सहेलं विनिपातं सयत्सादं च साधयति । 
उक्तं च--““यं देवा इच्छन्ति विनश्येदयसिति नहि तं दण्डमादाय घछन्ति 
वुद्धि तस्य हरन्ति वे” 1 कस्य नाम न विदेतः शमेण्यदेशनायको महाघ्र- 
भावो हिटलरः 1 अयं द्यश्रविनिर्गत आदित्य इव प्रतापवान्परप्रतापमस- 
दिष्यणुरभितोत्साहः साहसेकतदरहायनिश्चयो धूसक्रेतुवान्तको वा निच्छै- 
तिव भृतानासुपरसंगोय विनाशाय च समुस्थितोऽभूत् । शिखरिणोप्यस्मात् 
समव्रस्यन् , सरितः सागसश्चाक्चुभ्यन् , मूमागाश्च च्यद्लन् , अनेन 
दारणसमाचारण प्रारब्धे महति सम्पराये वातर॑दसेव विप॑याद् विपयं 
गाहमानः शास्बरीप्रवीणेस्परेनं ऋते रिव।स्य सनिकैः प्रमथितानि परानी- 
कानिः मद्धेदं सिन्नानि दगांणि, अधनिवर्पणाभिव्रष्ानि विद्यसपतनोज्ासि- 
तानीव परसष्राणि स्वायत्तीकृतानि विविधं च कद्थितानि। अवरिष्ट 
नीतसयाणि प्रतियोद्धमत्तमाणि सवेधरंशमयाद् वृत्ति वैतसीं संधितानि। 
एवं च प्रत्यभादव्याहतगतिजिरगुरेप हिटलरः छृत्स्नामिमां महीं ससागरां ˆ. 
सभिलोचयां जेष्यत्येकातपत्राङ्कां च शास्तिष्यतीति । परं तेपा भवितन्यता- 
ऽभूत् । देवमस्य सहायं नाभूत् । व्यासद्यदस्य धीः । अवसन्न॑मन्यमनुच्तणं 
-चस्मन्तं मरणमेव वा प्रतिपालयन्तमाङ्कुलदेशासनाक्रम्य युद्धाय सन्नद्धः 
स्फीतो हान् रूसदेशस्तेन प्रार्थितः । चिराय च तच लोमहमैणं महनज्नन्य- 
सजनि कदनं चोभयोः सेनयोः 1 तत्र जिताहवस्य दिटिलरस्य शूरतमा 
संशपका योद्धारो विक्रान्तचद् युध्यमाना अपि नाजिमजयन् , तत्रैव चो 

१ देवम् \ > विना्देवता 1 २ उपद्रवाय 1 ४ हलतेभींवादिकाल्लदिः 
स्पम् 1 ५ देशात्1 ६ माया ७ राक्षसैः < अभियातः! ९ संशसतकास् 



२ ~ ` प्रस्तावतरद्धिणी ! 

त्कान्तजीविता अमवन् । तदयु जितकाशिभिः समिद्धोत्साह ९५५ 

शमण्यदेशस्तरसाऽऽतऋन्तो विजित । दिटलरब्चाभिपडमसहमानः 
मेवात्मानसहिसीत् ! एतादक्तसेव घरत्तमधिक्रसय कृविन। मावेनाक्तम्-- 

हतविधिलसितानां दी चिचिघ्ो विपाकः ! इति । 
परति हि विधेरायन्तः पुरुपः । यव्सस्यं देविता विषु 

ग्रासिश्चारः ऋडत्ति, कांशिदवाचः पातयति; काश्चिदुत्तानान् । आ 

प्यन्तसनर्थमनविदधतीन्द्रिसाणीवि । तथा । तमेवाथं वाग्न्याहरतिः 

व्याहतः सन्माविनमन्थमितोऽभित्वस्यति । तथाहि 1 भरतञु््र 

लद्मीस्वयंवराख्ये नाटके सिनीयमाने तेषु तेपु रसेषु तन्मयी कल 
भूमिकामां वतमानोवंशी वारणीभूमिकाशं वतेमानया मेनकया प्रा 

सखि ! समागता एने बरेलोक्यपुर्पाः सकेशवा लोकपाला. । र 

भावाभिन्विश्च इति । ततस्तया पुरपोत्तम इति भणितव्ये पुरूरवसः 

निगंता वाणी । तेनाभिक्रद्धो गुरुस्तसमिशशाप--यस्पात्तवयां नानु विहत 

समादेगस्तस्मान्न ते दिव्यं स्थानं भविष्यतीति । ततः -साऽधस्ताद् 

गता सत्य॑लोकप् । | 

ददं लदोणं सवितत्यतानुविष्छथिव्यमिन्द्रियाणं रामायशेपि शक्य 

निद्र्थितम् । सीतार्थं कनकसगमनुध।चि्यन्यमो वत्स लदमण ! धः 

क्तश्च सीतासिल्युक्त्वा प्रायात्] प्रयाते तस्मिन् मारीचेन हा सीते हा लम 
णेति सामस्यरात्तकारी शब्दः संविषहिवः । तं निशम्य सीता लचमणं भरचोद्- 

यन्ती निराह--घने विपसपतित्तं श्रातरं त्रायस्व । यदाच छच्त्मण 

~ न्थासभूतासि वेदि न्यस्ता मवि सात्सन्। । 
सप्रण स्वं वरासेहे ! न त्वां व्यत्तुमह्त्सद 1 

इत्यवोचत्तदा तदमिभरायमन्थथा गृह्वती कोधताश्रा जानकी पर्पा- 

च्॒रमिदसगादीत्- 1 

अनायः करणारम्भ नर्शंस कुलपांसन । । 

अहं तव भियं मन्य रामस्य व्यसन मह्त् ॥ 

सुदुधस्त्वं वने यममेकमेको जु वतसे । 

मम हेतोः प्रतिच्छनः अयुक्तो भरतेन वा 1} इति | 

समयात्तंमामादनिवर्तिनः 1 १ जितादवेः । २ पराभवम् । ३ सकट पतितम् । 
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एववाकण्यसंहमानः सौमिधिरधिक सवां चिनश्यन्तीं यन्मामेवं विश- 
से उव्य॒दीयं निस्गा्कटी यात् । निर्गते च तर्मिनेकाकिनीमसद्ययां सीतां 
नाजहार पौलस्यः । यदि सीताऽप्रतिरूपमनायमिदं वचो नावद्ध्यत्तदा 
मां घोरां विपदमाप्प्यत्। सासित्रेः शुचिशीलतां रामे च भक्तिमत्ता 
जानव्यपि जानकी यत्तस्य चारित्रसशङ्कुत सर्स्प्रशणो वाचश्वावोचत 
द्विः प्राभवद्यं नाम । ६ 

दव पराचि बुद्धिविपकस्यति विवेकश्च श्रश्यति पुंसामि्युक्तभायमपि 
[यो वेश्याय कविभरितिभिर्निदरध्य॑ते-- | 

पौलस्त्यः कथमन्यदारहरण दोप न विज्ञातवान् 
समेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लद्ितः ॥ 

्र्तेश्वापि युधिष्ठिरेण सदसा प्राप्तोद्यन्थः कथं 
प्रस्रासन्नविपत्तिमृढमनसां प्रायो मतिः चीयत्ते 

बहो विश्चद्धामपि जानकीं तां जहौ वनान्ते किट रामचन्द्रः । ; 
ताकिंनशुद्धास च किंन वेत्ता वलीयसी केवलमीचरेच्ा ॥ इति । 

प्रतिविवेयो विधाता । अस्मिन्वामे सर्वं स्वभर्थजातमपार्थकःं भवति 
{णग्रामश्वाकार्णतां यार्वीति कचिवचसोदाष्टस्योपसंहरामो किपयम्- 

कारणं सस्यसकारण तपो जगत्त्रयठ्पापि यशोप्यकारणम् | 
व््रकारण रूपमक्रारणं गुणाः पुरागमक चृषु कसं कारणम् ॥ 
उवलन्ति वारीणि तपन्ति रात्रयो रवेनं करुचन्स्यवलोकर्म॑शवः। 
चहन्ति नः कमो पाकचोदिताः फलद्रमा चप्यवके शिनां जतम् ।! इति 

८ ) संश्वमेजा दोषञ्ुणा चान्त । 
संसगश्ीलो माचव; ! श्रवश्छमव संखषव्यं तेन सता वाऽखता वा 1 

इय च संसग॑शीलता न केवलमविष्यो पहतेषु जीवेषु परे व्रह्मण्यप्यभिलप्यते 
शाद्करिरारोपससाश्रयण । तटुक्तम--तदै त, एकोदं वह स्यां प्रजाये 
येति । सर्वो जनो विदुरो वाऽविदटुयोे वा समादितोऽसमादितो वा 
नास्यन्ताय वैँ 'जन्यममिरोचयते । येपि प्रचलिताः प्राण॒ विवित्सना 
अरण्योकसरतेषीतरेसातपेरुपष्पं कासयन्ते सुहूत्तकं वा वटिकां वा। 

१ प्रभवतो मावः प्रामवत्यम् = प्रभुता । २ परादूमुखे । ३ वन्ध्यानाम् 1 
ध्विद्रान् 1 रहः = एकान्तम् । 



२८ ˆ , प्रस्तावततराङ्णा |. 

सातुष्यकमततिवृत्ता देवत्वसाप्रा आश्वयैभूताः केचनायिभूतन्रहमप्रकाा 
एबालयन्तं विविच्यन्ते स्वात्मन्येव च रमन्ते । परे वु सम्पादितलुर 
तसन्द्षह्ा अधदातवचर्थाः सुमेधसोपि नात्यन्तिकं संसगंचिच्छेदं -सदहर, 

चलाचैकरान्तेवणुट्धा न चिरेणोन्माथन्तीतति विनिगमनौ संसगंशीलंताथाम् । 
एवमवश्यसम्माचिन्यपरिदा्थे ससर्गे तन्निमित्तो ' गुणदोषसंक्रमो भवेति 
सनद ससग शरणः सत्रिष्ठाः सं्मन्ति, असटविश्च  दोपा शअरसत्ताः। 
सदसतसंसगांजायन्ते शुणाश्च दोपासेस्यभ्युपगमः। क 

४ फैमर्थि देदामह सम्प्रधाय् केमर्थिको दोपशब्दस्य दोषगुणा ̀  इति दन्द पूर 
निपात इति। च्भ्यदितत्वाद्गुणशब्द -एव पूरवनिषातमर्हति । मनय 
गुणतो बलीयस्वमिह विवचतितं दोषाणान् । संद्रव्यमानयोः भ्त्यैकमितरः 
रप्मन्गुणा अपि संक्रामन्ति दोपा अपि। परंदोषा यथा भूयस्त्वेन "रम 

च संक्रामन्ति न तथा गुणाः| दोपास्त संक्रामका योगा इवापरिहायं 
सड्कमाः) गुणास संकरमेयुमां वा संक्रमिषुः.1 प्रवृत्तिरेषा भूतानां ̀  यदि 
मानि परकीयान्दोषानजञसं। गरहन्ति शुरणास्तु महता प्रयतनेन , दीर्थेर. च 
कालेन । अ द्खलैशिरं छतसंवासा छ्येतेशाजास्तदूसुएलवमपि नाम 
दीषुः पयदरहीपृशच तदोषपूगान् । तथथा--आङ्गला वेलापिक्रमं छृत्येषु नं 

` सहन्तेऽहोरात्रं बिभः व्यादारादिपु कऋलमनतिंपत्योपतिष्ठन्ते, जन्मभूमौ 
. जनन्यामिव दढा मत्तयस्तज्नान्येवोपेयुञ्खते पण्यानि परोपिता अपि, ये 

` करप संगताश्च खं नेपथ्यं स्वमभ्यवहारं खां वाचं न परिहरन्ते । दद 
~ -स्थास्तु तद्गुणयाममुपेच््य तेषां मथयामिपसेवनमनभिपेकजन्यं पिरला- 

भिपेकजन्यं वाऽऽशोचं बहाचर्याभावं भोजनादौ देशकालविचाराभावं 
 . खशः" शालीन्याभावं च पृ्यन्तः स्वयमपि तदीयं चुपूयचरणं' श्रिताः । 

समे हि चेतनाचेतनेषु संसर्मध्रमाचमध्यक्तयामः । अनुदिनं पश्यामो- 
 ऽङ्कारमारे श्राम्यतो जनस्य वासांसि कचराणिं भवन्ति गन्धागारे पुनः ' 

` सवाह स्थितस्य शुचीनि सरभीरि चेति। शौर्ठिकीद्ते पयोपि चार्णी- 
त्यभिधीयत्ते सेकेन । तत्र . शोण्डक्याः आआथिकं वारणीसादचयय॑मेव 

, - तद्दध्युर्पादे कारणम् । अलोदितोपि सणिरुपाश्चययशा्ञोदितः प्रतीयते । 

१ एथग्भवन्ति 1 २ एकन्र“ पक्षपातिनी युक्तिः 1 ३ शोघ्रपर् 1 ४ छचतिपत्य = - 
~ -श्यनतीरेय 1 ५अ्रियादिष्िति पुवद्ववरप्रतिपिधः 1 £ सीसंघति \ ७ कदाचारम् । 
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लौहितीकः इति चोच्यते! काश्चनसंसर्गे काचोपि मारकतीं युति धत्तः 
-पद्मपत्रस्थितं तोयमपि सुक्ताफलश्चियम् । 

दश्यते दहि लोके यारशेः सदाध्यायैः संवसति च्छात्रस्तादृश एव 
त भवति । यदि क्रीडारतैरदतैरुद्र तव्य सनिभिः संगच्छते तर्हिं क्रमेण 
तच्छीलस्तदाचारश्च सम्पद्यते । अस्यैव हेतोः प्रयत्नेन परिरक्न्ति पितरः 
ुत्राननिष्टजनसम्पर्कात् + इच्छन्ति च तेपामिष्टसंप्रयोगम् । संचच््य॑ दुजना 
इति परम्परीणो लोकवादः । महतामपि सङ्खदोपा वन्ति किञुताल्प- 
कानाम् । उक्तं च कचिना-- 

असतां सङ्गदोपेण साधचो यान्ति विक्रियाम् । 
दर्योघनभ्रसङ्धैन भीष्मो गोहरणे गतः।। इति । 
खंजनानामपि हृदयं पिशुनपरिष्व्खलिप्रमिह भवति । 
पवनः परागवादी रथ्यासु वहन्र्जस्वलो भवसि 1} इति च | 

संस विगेपचृदित्यन्यभिचारणी प्रक्ञावतास॒क्तिः। मृगशावैः सममे- 
धिता, शङ्न्तकेः सहोपिता, दृक्तकेु सोदर्येष्विव लिग्धा, वह्लीपु सखी- 
भ्विव प्रणयिनी कण्वदुहिता शङ्खन्तला मूतिंमती सचति वा, विग्रहवती 
सुग्धता वा, शरीरिणी ऋशलुता वाऽस्तीति युक्तरूपं नास । 

अन्यथापि संसगप्रभावं लच्तयामः । इध बद्धैः संसगः कृमाराणां 
यूनां च भीष्मेण पाण्डवानामिव। 

अभिवादनशीलस्य नित्यं बरद्धोपसे विनः 
चत्वारि तस्य वध॑न्ते ्रायुर्विया यशो बल ॥ 

इति स्मरणात् 1 परमत्यन्ताय परिशीलितः सोनिष्टाय महद्र: प्रम 
नति।योवालोवा युवा बा वालैः सवयोमियंवभिर्वाऽसद्कत्य सततं 
धेन जनकेन पिक्ऽयेणान्येन ब! सच्चरने, तेनैव प्रायः संभाषते स 
येतं किमप्यपूर्वं लते । दीयतेऽस्य सदनं चापलं तीयते सपत्स हः 
सीयते च सादसम्। जरघ्नपि स जरत्कल्पो मवति । स इवायमपि चिरं 
बहु च चिन्तुयस्यल्पं च करोति, अभयेऽपि भथं पश्चव्यस्थाने च शङ्कते, 
साधु च प्रायेण प्रवतंते न परा । एवं वाला वािकाभिर्भूयः सम्यक्ताः 
स्ेणं यान्ति। एतेपि ता इव ककंशसवमावाः सुलभकोपा वकरोक्तिनि- 1 

१ परिदतेन्याः } २ सत्कर्म ! ३ खीस्वमावम् 



२० दे । अ्रस्तावतरद्विणी 1 ` `` ` 

पुणाः शालीना: कातराश्च भवन्ति । परिकर्मू्वंथो वेपरसिकाश्च जायन्ते 1 
पातकिभिः संसगसपि पातकेषवन्तश्ुवंन्ति शाद्धकाराः । यदाह-- 

तरह्मह्त्याः सुरापानं स्तेयं गुवङ्नागमः 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्ापि तैः सह !। इति ! 

परमिदसवश्याभ्युपेयं न दहि सर्व॑ संसर्गहेटको गुणदोपसङ्मो 
-भवति । व्यभिवासे छस्य संक्रमस्य लददयते । रखलत्ति नास प्रकरतमिदं 
कवेवचनं परिपूतस्वभावेपु पुरथचरितेषु केपुचिन्महालमावेषु ¡ ते हि 
तथा यतात्मानो भवन्ति यथा सत्यपि विकारहेता न विक्रियन्ते । अत्रार्थे 
शोको सवत्ति- 
खत्सङ्खाद्वातं साधुतां चलाना सावना न दहं खलसडमास्यलत्वप् । 

श्रमाद् इुसुतभव ग्रद्व धत्त श्रद्रन्ध न एह मान धार्यान्त ॥ इत | 

न स्यजान्त स्तं मङ्ख पका वायससगसात् । इत च । : # 1 

(९) मन एव खुष्याणां कारणं दन्धसोक्छयोः । _ 
- वन्धः संसरणं पुराकृतकमण उप्मोगाय योन्युपसंक्रमः शरीरेन्द्रि 

योपाधिमत्तेति यायत् । मोक्तो ` नामापुनर्भवः। एतयोद्धयोरपि मन्;. 
प्रधानं कारणमिति प्रतिपा विपयः । `कथं - स्तमिरवद् विरंद्रसवभा- 
वयोरेकन्राधिकरणे दुलंभयोवेन्धमोत्तयोरेकं मनः प्रसवहेतुरिति पयं 
योगं संभाव्योत्तरं पठल्युत्तरार्धेन--बन्धाय चिपयासङ्कि मोक्ते निर्विषयः 
स्तम् । इति । 

नन्वविश्चया वध्यते जन्तुवि्यया तु प्रमुच्यत इति दि वेदान्तसिद्धान्तः। 
तत्कथं तञ्पेदयं तमतिपत्य वा गन्तुस्यमर्थः संमीयंतं इति चेदुन्यते--, 
नाच प्रस्तुतेन वाक्येन तस्य क्रंतान्तस्यापलापोसिप्रेयते । न विद्याया 

बन्धदेतुत्वमपदहनूयते विद्याया वा मोक्ञेककारणत्वम् 1 इद मभ्युपत्यापि 
क्रमो न्धमेोत्तयोः किलत्तणं मनोऽ्रोपकरणीमावं यातीत्येव विव्-.! 
क्ितथ । कथङ्कारं मनो वध्नातीव्यनुदरशितं श्लोकद्टयेन गीताष-- 

ध्यायत्तो चिपयान्पुंसः सङ्धस्तेपृपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामाक्रोधोभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोदास्स्छतिविभ्रसः । 

१ श्रहनसंस्कारः 1 २ अरतिज्ञायते। ३ सिद्धान्तः 



मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमो्तयोः 1 ६ ३१ 

स्छतिभरंलाद् बुद्धिनाशो वुद्धिलोश्षाव्रणश्यति 11 इति । 
विसिन्वन्तीम इन्द्रासि, विसीयन्ते वेन्द्रियाण्येभिरित्ति पिषया 

इन्ध्रियार्थास्तत्तदिन्द्रियग्रा्याः, माहकाणि चेन्द्रिशणि । मनो हि संकल्प- 
विकल्पात्सकसिन्द्रियासां प्रवते संयमन वा म्रम्रहरूपम् । एतत्साहित्य- 
सत्यपचृव (द्रया प्रव्रात्तः। यदायं पुर.पोऽन्यचसना मवत, चप खातः 
न पश्यति) न जिव्रति न स्प्रश्लतिं । इत्थं भ्राधान्यभाङसनो यदा विप 
श्चिन्तयति तदाऽयं पुर.पस्नेपु विपयेयुं प्रसजति; तनासात्तमाज्ञायत, 
निव्यं सनसि संनिषेस्तेपानर् । आसक्तिमतोऽस्य तेषु कामो जयतेऽयंस 
स्यादय से स्यादिति । कामानां चानन्त्शद् बातेनाम्भसि नौरिव विकति- 
प्यतेऽस्थ मन ` नैकचर च क्षणमपि स्थिति खथते । यदाऽस्य कथधित्कामः 
प्रतिहन्यते, नहि सवै कासाः कस्यापि जन्मिनः सगरध्यन्तीति नियसात् ; 
तदाऽयं द्ुध्यत्ति । कोधो नासामषः, तेमु तेवु कामविघातकेु काषछठारतेप- 
रेपः । तेनास्यसंमोहो व्याक्ुलीम।वे। वैचित्यं जायते । संमोह्य हि निमी- 
लनं संस्काराणाम् । तेन स्छृतिसम्प्रमोपोऽस्य मवति, प्रपितस्परतेवटिवि- 
प्लवृते । विपयानुभवजनितसंस्कारमरवोधनात्मिका स्म्तिः, तस्थामेवंजा- 
तीयकायां नश्रायां बुद्धिरस्य श्रश्यति । नायं स्मरति किं मयाछरतं क्मा- 
त्तं किस्फलकं कृतमिति कायकारण अजानानो न सदसती विविङ्न्ते न 
च कायांकार्थं अध्ववस्यति | एवमस्याविवेकिनोऽनर्थापनिपातो विनिपातो ' 
वा शतमुख उपतिष्ठते, जायस्व नरि यस्वेत्यवायं संश्चरति । 

अथ कीटङ्मनो मोक्ताय कल्पत इति निरूप्यते--क्तं श्येता गिहेव- 
सोक्ते निर्विपयं स्म्रतसिति । सव्यं मनसि निविपये विपयासङ्क व्यक्तवत्ति 
क्रमेण राध्नोति मनुष्यो मोक्तम् । निविपयता चह ताष्रशीप्यते यादृशी 
कान्तासंसिश्रदेहस्ये भगवतो भवस्य, यश्चाविप्रयमनसां यतीनां प्ररस्ता- 
दिति कीतिंतः कालिदासेन । यदाऽयं विपयाच्नारुष्यायत्ति, सन्तोपि तेऽसन्त 
इव भवन्त्यात्मरतेस्तस्य सहाभागस्य । एवमसस्सुं तेपु दुत सङ्क, कुत 
स्तरां कामः कुतस्तमां वा तद्धिघातजन्या करोधाद्यनिष्टपरम्परा 1 

१ साित्यं साहचर्यम् \ २ उदीचामातः स्थाने ` यकपूर्वायाः इतीकारादिश- 
विकल्पः । ३ निधिनोति) ४ समुचयेऽन्यतरस्याम्" इति-लोद् ! ५ समुचये 
सामान्यवचनस्येत्ति सामान्यवाचिधात्वचुभ्रयोगः ¦ 



दर स्रस्तावतरद्धिणी } 

यावस्स्थितभ्ज्ञता न सम्पाद्यते तावन्न विमुच्यते । स्थितप्रज्ञस्य का 
मापेवि प्ट भगव नञ्जुनं सम्बोधयन्निराह-- 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथोमनोगतान् 1 । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते !} इति । 

इच्छाविघातो दुःखम् । तेन वुद्धिरस्योपहतम्रसादा भवति । परं यस्थ 
वाद्यो; कथित्करास्यो नास्ति, कत्स्तस्य दुःखम् , कुतो वा चित्तविककेपरत- 
तकत: । निष्कामेण मनसा कृतसाचिन्यै रागद्धेपवियुक्तैरिन्द्रय विंपयांश्च- 
र्चपि न दुष्यति । कामप्रमवौ हि रागदेपौ कमोदयमनूदयेते, कामा- 
स्तमयमनु चास्तमयेते । असक मगवान् प्रनोधयति जिज्ञासून्- 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तथोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ । इति । 

यत्सत्यमेतौ सनसो मलः । विगतसत्े च मनसि प्रसादं गते पयंव- 
तिष्ठतेऽस्य वुद्धिः । पयवस्थितयुद्धि्च स शान्तिमाप्नोति शान्ती नेतरः । 
उक्तं हि-- 

आपूय॑माणमचलय्रतिष्ठं सयुद्रमापः भविश्वन्ति यद्वत् । 
तदतकामा यं प्रविशन्ति सव स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।। इति । 

वद्धमृला च्टं निखाता; पुंसां हदि कासास्ते न सहसा,शक्या उटतेयि- 
तुप" | यस्य -धन्यस्येम कालेनापयान्ति तस्य भीरप्यपयाति । अभयं वै 
सान्तः । यस्याय्यं किमपि.न।स्ि स किं बिभीयात्, कतो वा विभीयात् 1 
नासौ कचिद्ररतेन च कमपि दिष्टे नास्य कथित्संमतो न~ चाऽसमत 
इत्येवमभयं भपदयते ! ~~ 

यस्य मह^्समीऽभ्यासवैराग्यरास्यां विषयेभ्यो व्यपव्ृत्तं चेतो न किंचि- 
त्कामयते तं चतन भोग्यं नास्तीति प्रारन्धक्ञयमेव प्रतीच्तते । प्रारब्धे , 
च ीणेऽ्यन्तायं विरच्छते ।` उक्तं. च--^्तस्य तावदेवं चिरं यावन्न 
यमोत्स्ये अथ: सम्पत्स्ये इति । तस्मात्साधक्तं सन एव , मतुष्याणा- 

सित्यादात्ति + स 

१ उन्मूलयिवुम् । २ आर्थनीयम् 1 



नारुम्वते दे्टिकूतं न निपीदत्ति पौरे देर 

(१०) नालम्बते दैशिका न निषीदति पौरुषे । 
राव्दा्ै सत्कविरिव द्यं पिद्धानपेश्चते । 

दिष्टं दैवमिव्यनर्थान्तरम् 1 पूर्वजन्मन्तं कर्म तदेवमिति कथ्यत इति 
सुधियः । पोरपं नाम पुरपस्य कमं प्रयोजनवाञ्शरीरायासः, न तु काय- 
परिस्पन्दमा्रं व्यथं वा चेष्टितम् । इद् लेकयात्रागतेन मनुजेन योगन्तेम 
साध्यः । स तु दैवेन केवलेन न् प्रसिध्यति न च केवलेन पुरुपकारेणेति 
प्रकृतो विषयः ! यथा सुकविः कान्तकोमलपदावलि प्रसादं सौषवं माधुयं 
नाद्रियते तथेत्राथमौरचं मावगास्भीयं वेति । नैकतरेण छती भवति । 

ह द्ये मनुष्या देषिकाः पौरपवादिनश्च । त्त्र देषटिकास्तावदाहु-- 
देवायत्तमिदं सवम् । (भाग्यं फलति सवत्र न च विधा न पौरुपम् | 
नियतिः केन लद्भयतः इति कृतं पौरुपेण वराकेण ! नियता जात्यायुर्भोगा 
इति शाद्काराः । कां योनिमापद्यते जीव इत्यत्र दिष्टमेव प्रमाणम् । 
कोऽस्य जैवनकाल इत्यपि ^~वालम्बम् । कीदशः कियांश्चास्य सुखटःखयो 
मोग इत्यपि भाग्यायत्तम् ! एतचितयं यत्नश्तेनापि मनागपि प्रकष्टमप- 
कष्टु वा न शक्यम् । 

कुलविगेपे संभवे या पुर्पस्य परवत्ता तत्र न वह वक्तव्यमस्ति । 
केचिच्दीमतां शचीनां गदेषु जायन्ते केविदारिद्रयोपदतानां मलीससानां 
च 1 केचि्नरुपान्धा विकलाङ्खा विकरालाकारा अनेलमृका जडा वा 
भवन्ति, परे चक्षुष्मन्तो वपुष्मन्तो हयाकारा.सुमेधसो स्रवन्ति । 

युप्येकान्तेन दैवाधीनम् । इदं हि ({्भरकतितं ष्ठति दैवरक्ितं 
सरद्दितं देवहतं विनश्यति" इति प्राकृत्तस्युषपि पूरर्पयानम्तेर्विपयः 
कंदाचित्कश्ित्स्वलनमात्रेण खतिमेति, ' परो श्रगोरप्युवरपृतितः भाणान्न 
जहाति । कचित्समुदितानामासयानाभेकरागारतामिव ज्ैङकर जीवति | 
पर्ः कल्योपि, कल्पोपि, बलन्वितोपि रेलादियानेनाश्ास्तः. मार एव वा 
युवच वा सन्सपदि परतां याति । पितरौ'च दुःखेन प्रेण योजयति । 
कच्िदाग्नेयणुलकावपणामिवृष्टोपि, शोणितत्पिचच्छडन्द्रहाससस्डल- 
मध्यपतितोपि, ऋापदे नार्बतोपिः व्यालेन व्ष्टोपि न मुञ्छैति जीवितम्| 

दिष्म्रमाणाः। २ चकत श्रोतुं चाक्षमाः। ३२ निरामयः! ि ४ समथः} 

ॐ प्रं 



३४ द्धिणी । 

इतररय स्वस्तिमानेव गरहस्थित एव सुखं सुप्तः पटलादिपातेनैव सहसो 
व्करन्तजवितो भवति | 

एवं ुखटुःखादिथुक्तवभ्यस्य निविरोपं पारवश्यम् 1 समानमीहमाः 
नाना केचिदथयुज्यन्तेऽपरे नेत्ति भाषयक्ृटुक्तिनार्थं पभिचरति । त 
नियतो भोग इत्येवोपपत्तिः । अन्यथा समानायां ुद्धिपूर्वकृताथां चेष 
यामेकत्रेष्सम्प्रा्चिरपरत्र नेति कथं घटते ¡ लोके खल्वपि पश्यामो येपि 

मेधया श्रुतेन विनयेन प्रश्रयेण च समानास्तेषासपि सुखदुःखे भिथेते 
तेषामपि सम्द्धिठग्रद्धी न साम्यं मजेते, तेषामपि सप्रच्छाधावपातौ, विशि- 
ध्येते इतति । एक हि विविधाधिजञ्यधिचिन्तासमाक्ुलः क्ष सपि न सिर 
रणति, परसनु नियं प्रङृतिश्यश्चरीरः शान्तखन्तिः सुखे रमते । एको हि सत 
तपुच्युञ्चनोपि दरिद्राति,यं कमपि ठपवसायमालम्बते स एवास्य विपद्यते । 
मवितव्प्रतानुविधायीन्द्रियाणोति स॒खापवातके दुःखापादके कसेर्येवा- 
-रपर क्रमते वुद्धिः, यततो 5प्रापृदस्ततरेवास्य प्रक्रामति पाणिपादम्, तां दिश 
मेवास्य सखायः सतोथ्परश्च कस्याणासिनिवेशिनोऽपरे च निनीपन्त्य- 
जानन्त एव । अन्यस्तु सवत्र सष्द्धाभि रोगो यत्कम^रमते तदेवास्य 

, फलति, निष्कम वा यतस्तत उपनतेन दायेन पुत्रपोव्रादिपरिष्वङ्भूयुल- 
स्वानः कलेरलेशं न विजोनाति। एकः खट व्दुतपत्तिमानपि शाश्चाणा 
परपारच्धाऽपि, छोकवृत्तान्तस्य निकाममभिज्ञोपि, नयकोविदोपि लोका- 
ज्ञोकेशाद्य स्तोकमेवाद्रं लयते, पिरलामेव `भवति विन्दतेऽनुचकेय्य 
पदमाटीकते । परस्तु तत्तद् गुणएपरिकर्मितो महाभागः भजाना भजापालस्य 
च॒ सममभ्यचितो भवति, उचैस्तमं पदमारोहति, ग्रकृतिपुरूपतां याति, 
लोकनायकतामेति 1 किं बहना, उश निषम्राधिपरिहयारयोः परस्यतुग्रहन- 
गहयो्ध प्रभुः प्रकामं सुलमश्छते । विस्मयनोथमिदं तारतम्यं भाग्यनिन्न् 
नान्यनित्रमिति प्रामवधव्यं माग्यस्याकिञ्ित्करतवं च पारेपस्य व्यवास्यत 
भवतीति 1 उक्तच्च- । | 

नात्मनः कासकरासे दि पुस्पोयमनीखरः 
इतन्रेतरतश्ेनं कृतान्तः -परिकपति ॥ इति [, 

तदेतत्पौरुषवादिनो न सहन्ते, इत्थं च भरत्यवकिष्टन्ते कमव सवाथ-- 

१ पटलं छदिः, । २ सुखमनुभवति । र म्रधानपुरपताम् ¦ ४ विरुन्धन्ति । 



नारूम्बते दैशिका न निषीदति पो ३४ 

साधकं पुंसाम् । कर्मजा दहि सिद्धयो देवानाससुराणामपि 1. पौरषमेव 
सवेत्र फलति ! अकमंणस्तु मनुजस्य शरीरयात्रापि न प्रसिध्यति, स्फा- ` 
` तिरत्यारूटि्वा दरेऽपास्ता । भाग्येकससाश्रया अप्हस्तितपौर्पा विनाथ- 
` बज्नीवन्तो दृश्यन्ते पासराः । न हि कश्चिलछुद्रोपि जन्ठुः रं भोज्यमासा- 
दयति यावन्न चेषते! करमिकीटादयो मरगशक्ुनिग्रथ्रतयश्चासिंयव्येवाजे- 
यन्ति वृत्ति नानभियुल्य । मदमक्लिनिकरटाः करुटिनोपि स्तनयिर्ट्रवाव- 

` धीरिणः स्वंसन्वामिभाविनः केसरिणोपि नाट्यस्य पारयन्त्यात्मानं 
यापथितुम । किष्रतान्ये । न दहि कश्चिद् वुहनशुश्रपित्वा, दमाश्चिचमा- 
-श्वासेवित्वा. विदालवसःयुपादत्ते, सरस्वत्यटग्रहस्ु दवीयाब् ! दैवसा- 
त्रसमाथयं जनं निन्दन्ति दैवं प्रवाध्योत्त्ठिम नं-चासिनन्दन्ति मनयः 

विक्लवो वीयहीनो यः स देवमनुवतेते 1 
॥ चोय: सम्भावितात्मानो न देवं पयुपासते ॥ 

देवं पुरुषकारेण यः समथः प्रवाधिनुम् । 
न देयेन विपनाथः पुन्पः सोऽवसीदति ।! इति । 

इदमत्र तत्त्वम् । असि ददन् , अर्ति २ह् कम् पेदितं चार्थवच् 
सस्यं दैवं पथ्यदनं* भवति संसारमःपत्चस्व जीवस्य । दैवं नाम ॒पएर्वजन्म- 
कृतं क्मधेति पूवमदोचास । तस्य तस्य कमः फलभोगोनेव शक्यः च्य 
सम्पादयितं चान्यथा! यानि फन्लं प्रसादटुमारव्धानि कस.णि तानि 
प्रारन्धसित्यच्यते । इह जन्मनि योगन्तेममिपाधपिपया य शःसंचिचीपया 
वित्तसंचिकीपवा वा प्रबतच्तेरस्माभिरन्तयाऽन्तरः पयंजन्मचरितानं विपा- 
कोप्युपमोक्तञ्य एव । न हि तस्य कृते लोकान्तर कालान्तरं वा विशि 
घ्रथङ् नियतमस्ति । इयद् वास्माकं भाग्यपारतन्त्यं नातो तिरिक्तम् । इदं 
चावश्यमभ्युपेयं पृवकमःतुरोधेनेव छ्लविरेप जनिजनिनलताम् । परससि- 
जातस्यानयिजातस्य वा स्वायत्त: पुरुपकारः । तथा च कणस्य प्रत्यकितिः- 

सतो. वा सूतपुत्रो वायौवा कोवा भवाम्यहम् । 
देवायनत्तं कुले जन्म समायत्तं तु पारुपम् 1} इति | 

सुविचिन्य कृतानि साधनसंभारवुतान्यपि कमांखि यद् विम्लवन्ते 

१ द्धिः > संन्यस्तपुरुपकाणः । ३ उयोगं छृसवा। ४ गजन्यघः । 

५-६ शरीरयात्रां साधयिदुम् । ७ पाप्रेय॒म् । ॥ 



दे , ` ` प्रस्तावतरङ्गिणी । 
1 भ  तद्धिधेरेव विलसितम् 1 यदुक्तम्. 

देवे निरुन्धति निबन्धनतां वहन्ति। ` 
हन्त प्रयासपरूपाणि न पौरस्पाणि 1 इति ।* ` 

यदपि - कचिटयत्नादिवोपनमति, गतसप्यतकिंतं प्रत्यागच्छति 

यत्नाद् ठ्यतिरिक्तं च लभ्यते सोपि दैचवपरिणामः। यच्चाचसते द॒र्विधे 

सरखभ्रयेऽन्ववाये जनित्वाऽप्यनारतेन स्वेनोघोगेनानैश्वयंमपास्य दोगत्यं 

निह्य जाञ्यं च निरस्य लोकस्य संमता भवन्ति तत्कमंणो माहात्म्यम् । 

र्थक्रशा अपि विवशा अप्यनाथा श्प प्रज्ञां पौरुपं चालस्न्य महत 

सहत्तणि पदान्यधितिष्ठन्ति राज्ञामपि च समादृता भवन्ति | तथा {६ 

सद्िदास ेतरेयः शूद्रायां जातो जड इति मलिन इत्येकजातिरतत वित्र 

श्रोधियैनय॑क्करतो यज्ञशरणाद् वदिष्कृतश्िरं तपरस्तप्वा भगवद्नु्रहभा 

जनं भूत्वा शब्दत्रह्णि प्रबद्धो व्राह्मणं प्रोवाच, यच तद पक्नमित्येतरेय- 

सिति प्रथते ! 
यूरोपखर्डेऽपि सन्ति काश्चिटुदाह्ृतयः पौरपेणान्तरितस्य दिष्टस्य 1 

कस्य नाम साक्तरस्यानक्तरस्य वा पौरस्य जानपदस्य वा पावतस्यारस्य्- 

कस्य वां हालिकस्य भूमिरस्य वा न विदिते दिदटूलरो उसोलिनीश्चेति 
नामधेये । तत्र हिट॒खरो सहामागः सासान्येन्ववाय सभूतरन्नवायरत 

स्चपि स्वमनीपासदायेन सन्ततेन पुरपकारेण लोके युच्छायमरशिश्रियद् 

यदच्चैस्तमं पदम्यरुकत् तन को नामानभिज्ञः स्यात् ।' तस्येव दयङ्खमः 

सखा युसोलिनीरपि दुर्मतस्य पाकृतः सतोपि. पौरपमालम्ब्य देवं पृष्ठतः 

छरतना ईटलीरास्य नेदृत्वमापद् वन्दनीयतां च सवस्य गष्ियस्यागात्। 

अतो दैवपुरुपकारोभयाश्रयिणो विवेकिनो न॑कतराश्रयिणः, तथा हिं 

साधीयो लोकयात्राप्रसिद्धिः ॥ 

(११) दील पर श्रूषणम। 

अत्र केचिदर्थां श्नलङ्काराः केचिदलङ्कायाः केचिदुभयविधा इति 
कविसम्भदाये लोके (च निरूढाः । तत्र सुदता वाक्, चन्द्रोर्वछोहारः? 

` १ श्रद्धः १ २ पर्व॑तीयस्य । ३ ठतु्वायः = सौचिकः । 



श्रीं परं सदणस् । ३७ 

पोण्डगीकं दाम, दीपधिसन्नेपथ्यं, शिशिरश्चन्दनचचः सानं चेत्यादयः सुज- 
नतेत्यादयश्चालङ्कासः 1 च्त्रारथे रोको मवति- 

फे्चयैस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाकृसंयमो 
ज्ञानस्योपशमः श्रतस्य विनयो चित्तस्य पात्रे व्ययः | 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभविदधेम॑स्य निञ्याजता 
सर्वेपां सवंकारणभमिद् शीरं परं मूपणम् ॥ 

पयःकमलादीना त्वन्योन्यं भूषणभूष्यभावः कविभिरुपरेक्तितः। उक्तं च- 
पयसा कमलं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः । 
तशिना च निशा निशषा च शशी शशिना निशव। च धिभाति नभः।।इति। 

शीलं तु मूपरन्तयाणि सुद् रमधरीकरोति। इद सततं भूषणं चयीणि 
भूपणान्तसणि । परिशुद्धा व्युत्पत्तिः कदाचिदुद्धासते फदाचिन्मन्दाप्यते 1 
परिष्कृता बुद्धिस्पि कदाचित्कमते कदाचिसतिहन्यते कृत्येषु । किञ्चेदं 
शीलं भूपसुर्ता ठग्रमिचय न कटदाचिद्धप्यतां याति ¦ न चाव पयंवस्य- 
स्यस्य प्रकपः । भूपणान्तराणां सर्वेपां कारणमपीदं मवति । तदेवं सदि- 
सोपेतं किमिदं शरं नाम । शुचौ तु चरिते शीलसित्यभिधानक्रतः 1 
श्तीखं स्वभाषे सद्वृत्ते इति च । वयं तु मन्महे शुचि चरितं सौजन्यादि- 
लच्तणं प्रज्ञानं भवति शीलश्य न तु तत्स्वरूपम् । शलं तु पुरुपस्य किम- 
प्यनीदशमन्तःस्थितं निधानं वाऽच्ञवं शक्तिखोतो वा नैज एवानागन्तु- 
साघन उक्कप। वा यदवश्टस्मन स सपुद्र इव गाम्माय मवति ` हिमवानिव 

च स्थैर्ये, यन्सरहिम्ना च तथाऽसिह्पो दीम्रश्च भव॑ति यथा स्व॑स्यासिग- 
स्योऽनाधृष्यश्च जायते । इदं हि परिच्छेदातीतं पुराशृतपुख्योपादानं किम- 
यन्तःसत्स्वमस्ति यत्न शक्यते पिण्डीभूतं साक्ताचिदर्शयितुम् । यदट्पा- 

श्रयः पुस्पः प्रथा याति नापथा, यनिबन्धनी सूर्योदयास्तमर्न॑वत्सम्पत्तौ 
-चिपन्त। च सहतामेकहपता, यां रासमधिक्र्योपश्लोकवत्यादिः कविर्य- 
गवान्वाल्मीकिः- 

न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम् । 
सवंललोकात्तिगस्येव लक्तयते चित्तचिक्िया ।! इति । 

सति शीले कविनःलङ्कायसवेनोपन्यस्ता एन्य यादयः स्वथसेवानुप्- 

१ यदालम्बेलन। २ नाथेन! ३ तत्र तस्येवेत्ति ताये वतिः 



९ 

.३८ परस्तावत्तरङ्धिणी । 

दायान्ति, न तु तत्कृते यत्नः कार्यौ भवति 1. यमथसल्ये वुद्धिरुणेत 
शाखवेरारयेनाप्रतिहतेन वचसां प्रवाहेण यत्नाधिक्येन च घटयन्ति तं 
शीलवानासेचनकेनं रूपेण संवननेनं वा परेषां प्रसाधयति । शीलं 
हि सथिधिमभयेणोपकरोति तदन्तम् । पराभिभावी लोकोत्तरः कथ्िदस्य 
परमागो येनायं सवेमपाकरिप्यफुलिष्ुश्च भवतति, चेतनाचेतनाश्चाथां 
अस्मिन्नाठलोस्येन वतन्ते । अथात्र कविमरितिर्मवति-- - 

वह्धिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्तणा- 
न्मेरः स्वल्पशिलायते श्रगपतिः सयः रज्यते । 

व्यालो माश्यगुणायते विषरसः पीयूपवर्पायते 
यस्याखिललोकवल्लमतरं शीलं ससुन्मीलति 1. इति । 

यदा च पुषः सकामो ' मवति कमसु तदा . तद्ेतुस्तस्यान्तरेव मरम्यो 
न वहिः । शीलमेव सदेतुः। ` 

सत्वनिठता हि परा सीसा सातुष्यकस्य । .सत्यनिषटतया चं परेषु 
बृत्तिन्यायः । एतजन्या शक्तिर्निस्यान्वयिनी प्रतिरेधासहा च मवति यथा 
तापः प्रकाशो वा भौतिकः । शक्यं खलूपला अन्तरिक्त उत्तञेुम् । इदं च 
सस्यं यदुल्तिताः स्वमी अवश्यमवपत्तिष्यन्ति । तथेदं खल्वपि सत्यं यत्र 
क्वापि स्तेवे दण्ड न प्रणीतः पयतिसन्धानेऽतेये चा देमो वा वन्धो 

चा नाद्िषटोऽभूत्त्र कालान्तरे न्याथ्यं शासनं ` भवितेति ! सत्यस्य नाम- 
श्देोधिकारः प्रभावश्च यदात्मानं श्॑तीतिविषयं कारयति लोकेन । 

इदं व्वेदमर्य -यच्छंप्ल सुनीतिछरता, व्यवस्थितिमवति या व्यक्तिरूपे 
मुकुरे श्रतिफलिताऽभिव्यक्तं विलोक्यते । | 

शीलवन्तो महात्मानो जनतायाः का्ांकायंप्रविवेके लब्धव्णमवि- 
भ्रममन्तःकरणं भवन्ति शीलं नाम कियती शक्तिरित्यत्र शीलवतः 

परिष्ठिति प्रतिरोधोऽतदुरेधो.- वा लिङ्गम् 1 ̀  अनयदातचर्याः स्वचयौ 
तथा समथेयन्ते यथा परे तां संमन्येरन् यथा वाऽसां ञ्यतिकरपु पुरषाः 

१ तदतिचनकं तृरर्नास्त्यन्तो यस्य. दशनात् वशक्रियया.। ३ उत्कषैः। 
४ शश्यमिति विलित्नवचनस्यापरि ` सामान्योपकरमात् । ५ दण्डः! ६.बती्ति- | 

विासः.। ७ इदस्यरम् = एतदमिभ्रायकम् , स्वार्थं घ्य् । 



` शीरं परं भूषणम् \ ३8 

न्तरेषु च प्रतिफलेत् । . कृपणः कृतस्य कर्मणो लन्िं रिटिं वा चिन्त॑-. 

यन्ति । ते हि हृद्याः कमनीया वा न भवन्ति हादं परकीयं चाकाङनन्ति । 

शीलालङ्काराः सर्वत्र स्वदोषालदाहियमाणानिच्छन्ति । पर्वे पुनः स्वस्य 

स्यभापितामार्हन्तीं च व्यतिकरः प्रसिपाघयिषन्ति। यो हि शीलविभू- . 
पितः ककुदं नृणां भवति स ॒पश्यत्युपसर्जनं व्यतिकरः स्वयमेव मासचु- 
वर्विष्यत्ते, न मया सोनु्त्य इति । यो हि मूर्तिमच्सोजन्यं भवति सं 

विपसपत्तितोपि न्तेमेण निर्याति, यथा तथा जायमानेषु जनिष्यमाणेषु 

उ्यतिकरेषु विध्नव्यृहानपोह्य जथसन्पेति । 
यदि कश्चित््विषये परकीयाद् दर्शनार्संत्रस्ति वेपते च, दारिद्रया- 

दुद्धिजते दुखरितासत्िवेरिनो वा विभेति स भीरः सद्य एवासतोपि ्र॑ति- 
भयानथोगद्धावयिप्यति । व ॥ि च 

जवं हि शाखतो जयः, स ॒चाक्तोभ्यो हबुपशम इति तृष्णीमभि- 

नन्यते । अयं चोपशमो नियतो नित्यमनुभूयमानो वा हषः । 
४ 

शौीलवानेव कालोचितं जान।ति व्यवहतुम् । स एव कल्यानि प्रति- 
पेधान्तराणि नैतदेवं विपरीतमेतद्, इदमसल्यवद्यं नाहमेवमाचरि तुसुरसे 

रयेरत्वं मा वा रुपः, समस्थोहं स्यां विषमस्थो वेत्ये वमाकाराण्युद्गरी- 

तुमरे, इतरस्तु सत्यमेचैतत् . तथाऽस्तु, वाढमनवथं ते दशनम् › एवमा- 

चरिप्यासीत्येवमात्मकानि प्रृतार्थोनि वाक्यानि छृपणवद् ब्रूते ् वस्या- 

निष्टप्रकल्पकानि । शीलवास्तु परेपामभिमतानि मतानि परम्परीरणानि 

दर्नानि चरानि वा फल्गूलीति वाऽनर्थंकानीति वा नाभ्युपगच्छति न ,. 
चानुतिष्ठति । एतेन विचाराचारापारतन््येण स्थितेऽनातगुण्येनादाच्ति- ` 

र्येन चासौ लोकस्य चिन्त्यो भवति । लोको दि तं दैवतवदर्हयेद् विद्धि- 
घ्याह्ात्यर्थसिस्येको विकल्पो विकल्पान्तरं नास्ति 1 

इटं चावश्यमभ्युपेयं न॒ खट कश्चिच्छीलसस्पत्ति निंखिलेनोपवण- 
यिहुं सहते न वा पारयते शीलाङ्गभृतान् सरदितानलक्रमित् णान् । 

यर्स॒स्यमेतदय॑ः प्रयस्सोप्युपहास्यो भवतति । इदं दि करष्णाङ्गारेण चप- 

लार्यी आल्ेखनं नाम । इदमनङेकाय चादुपमेयं च ! “गगनं गगनाकारं 

१ योग्यताम् । रघ्रेष्टः \ ३ भीपणान् । > प्राप्तकालानि । ५ कात्स्यन । 
£ विदयुतः 1 { 



९२ अस्ताव्रतरङ्िणी । 

सागरः सागरोपमः इतिवच्छुलं शलेनव सद्शम् ! अयं द् विधात 
रम्यतमः स्ुत्पादः प्रशस्यतमश्च । तस्माटपपयतेऽन्थंक एनेन संधपं 
इति, अनथका वास्यानुकृतिरिति ) पसो हि लाभो मनुष्यस्य यच्छीलोप- 
पधेन पुरयेन जनेन समापत्तिः । उक्तं हि- 

किं मधुना किं विधुना किं सुधया कि वघ्ुधयाऽखिलया । 
यदि हद यहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम् ॥। इति । 

[नस [र € 

८ १२ ) नास्ति सखत्यात्परा घसः | 
किंनाम सत्यमिति जिज्ञासायामाह--वथार्थे वाङ्मनसे सत्यम् 1 

यदा यथाश्रतं यथं यथालुसितं यथाचिन्तितं वा वस्ति तदा सत्यं 
व्रवौतीव्यभिकल्लपो मवति । यदा चान्यत्पश्यव्यन्यच्चाल्याति यदा वा मनो 
चाचा विसंवदति तदाऽनरतम सिवदतीति थवति व्याहारः । 

सत्यं हि यमानामन्यतसम् 1 यमाश्च पच्च भवन्ति योगनिर्दिष्ठ 
्र्हिसासव्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा इति । सवकालं सेव्या यमा इति 
सस्मारादिविधानश्न्म्रः-- यमान् सेवेत सततं न निध्यं नियमान् बुध 
इति | सत्यमेव ज ते नातं, सत्येन पन्था पिततो देवयान इति वाज- 
सनेयिना श्रतिः सव्यस्य जेत्रतां देवत्वावाप्रिसाधनतां चाभिव्याहुरति । 
भूष्णु वें सद्यमित्ति च काठके समाम्नायते । सव्यवचस ऋषयो न हि 
लोकस्य तथानात्मनोनं नामास्ति यथाऽनायेमनरृतमिति दच्सध्यवस्यन्ति । 
व हि ते मगवन्तो निराहृः--समूली वा एप परिशुष्यति योऽररृतसमि- 

वदतीति । अथेतन्पूलं वाचो यदचृतम् । तद्यथा वृत्त आविमूलः शुष्यति 
स उद्वतंते, एवमन्तं वदन्नाविमृलमात्मानं करोति स शुष्यति स॒ उतत 
इति च । महाभारतेपि- 

अन्चमेधसदसरं च सत्यं च तुलया धृतम्। 
न्धेघसहश्चाद्धि सत्यमेवास्यर्च्यते \1 

इति सतपस्याश्प्रेधसदसादपि भूवः फल्लत्वमुक्तम् । श्यन्य॒त्रपि यो वे 
स धमः सव्यं वे तत्। तस्मात्सप्यं बदन्तपाहर्धम वदतीति, धमं वा वदन्तं 
सत्यं वदतीतिः इति सस्यस्य धसेस्य चा मेद मुदाहरति शातपथी -सत्यं वदतीति" इति सदयस्य धमस्य चाभेदमुदाद्रति शातपथी श्रुतिः । _ 

१ समागमः! २ जिल्रतोम् 1 



€ मास्ति सव्यारपरो धर्मः । ९ 

सव्येन परिशुद्धेन निल्छुलेन भवितव्यम् , सत्यं न तद् यच्छलम- 

. -भयुषैतीव्युक्तेः । परत्र स्ववोधसक्करान्तये हि वाशुचायते। सा चेष्ठच्छिका 
` श्रान्ता प्रतिपत्तिविघ्ुरा वा भवतति न तत्सत्यं मवेत्, सत्याभासं हि 
तत्स्यात् । यथा द्रोणेन सत्यधनायुघ्मन् कथय किमन्धत्थामा इत इति 
यृष्टो युधिष्ठिरस्तवसनासानं करिवर मनसि छृत्वोत्तरयति- वाढसश्च- 
स्थामा इत इति। तेन स्वस्य वधस्य परत्र श्रोतरि द्रोणे न संक्रमो अवति, 
तस्यान्यथा प्रतिपत्तेः । अनेनानृतभापितेन युधिष्िरस्य परं लाघवं सम- 
जनि । इतः पूर्वं यस्तस्य रथः पच्राङ्गलमूर््वा भरवस्तलादयात्स सम्प्रति 
भतरं संस्पृशतेवागादितीतरनिविरोप एवामृत् 1 

असव्यं चक्नुजं नस तु ज्यायसी उ्यानिजायतेऽतोऽपीति निदश्यते- 
पसीन् कचिद् मामे कशचिच्छुमारोऽसव्यवचाः । एकदा किल स काननं 
प्य॑टन्पवंतक्रं कसम्यार्च्याकन्दीत्-असिधावताभिध।चत भोः! व्याघ्रो 
सामाव्रातमिच्छतीति। तन्निशसमनसमनन्तरं धानुव्काः शाक्तीकाः कोौन्तिका 
यष्रीकाश्च जानपदाः खापदशातनाय तस्य यूनश्च परित्राणाय तत्रेव तूण- 
तरं प्रयाता उपेता्च । कासौ कररकमां चापद इति च तमप्रा्चुः । प्रहसन्स 
ग्रत्यगादीत्त-चेह कथिदस्ति, मया तु क्रीडितं युष्माभिरिति! इति गिर 
निशम्य दयमानमानसा मा स्मेवं पुनश्चापं करोरिति च तरुणं तजय- 
मानास्ते यथायथं गृहान्प्रतियाताः । अन्यदाऽरख्यानीं विचरतः सत्यमेव 
तस्यान्तिकप्रुपागाद् गिरिगहसचिष्कान्तः केसरिकिश्ोरकः । एवं सति स 
पूवंवदाचक्रन्द्-अभिघावताऽयिधावत मोः! व्यात्रो मामाघ्रातुमिच्छतीत्ि। 
परमयोपहसव्येप हताशः कितव इति मन्वाना मामीरणा त्रामाभ्यन्तर् एव 
तस्थुः, नेकोऽपि तमभ्यवपत्तं नियो । प्वमात्मना द्ितीयो ऽछृतसादास्यः 
स तपस्वी त्णेनेव कवलीकृतः कर्ठीरवेण मडमडायितश्च । 

सल्येनोपचीयते पुरुषस्य सहिमेत्यत्रौपनिपदं वृन्तमाचक्घते। सव्यकासो 
जावालः किल दारिद्रसतं गौतसमेत्योवाच-ह्यचयं भगवति वत्स्यामि 
उपेयां भगवन्तसिति । किंगो्रोसीति तेन पय्यक्तः सत्यकाम 

१ ताच्छील्ये तृन् । अत॒ एवासत्यमित्यत्र द्वितीया 1 २ टानिः ३ स्मोत्तरे 
लद चति लद , तत्र मध्यमयुरुपंकव चनम् \ ४ यथास्वम् । ५ एककः 1 ६ वराकः 

-छाच्यः॥ 



७ प्रस्तावत्तरङ्किणीं । 

परत्याह-आवेदितोहं सात्रा-“योयने वदृहं चरन्ती त्वामलये सादं न 
जाने किं गो्ोसीति  एतदाकस्यं ह्षप्रकषपूरितदेता महपिरभ्युवाद- 
नेतदव्राह्यणो निवक्त॒मदहति । समिधमाहर सौम्य ! उप त्वा नेष्येन 
सत्यादगा इप्त । 

ऋच त्यतिकरा च्टसिद व्यवसाययदि सानान्ति दशद्पि स्वस. 

व्यवहारनिवन्धनमपि श्रेयःसायकतमसपि सत्यं न येन् केन चदा तद्[- 
पायते वक्तुम् । शला आश्चयं शरस्य जगति वक्तारः । म्रायश्चोचतामि- 
रुचयो सानवाः । यत्राचरतोदये रतिवां न भवति यथा कवीनाम् , अल 
च्धिवां न मवति यथा नेगमानोम्, तत्राप्यपायंके तस्मिन् किं नु प्रयोजक- 
मिति दुज्ञानम् । इदं तावदभ्युपेयं सत्या वाङ् न तथा प्रीणाति प्राकृता- 
खनान्यथाऽसत्यसम्प्र् 1 को नाम सन्दिग्धे यद्यसव्याऽऽत्मनि संभावना 
च॒ दूराधिसेदिण्याश्चसा चाऽङुपपत्तिमानर्थानां गुरुलाघवावसायच्च 
कासालुगं स्वस्यायतेरुखेत्तणं च वितथानीति फल्गूलीति च चेतसः सथु- 
त्सार्यरस्तहि नितान्ततान्प च्डमाकुद्धितं च तच्चेतश्चेतनावकं स्यात् , 
न च कस्यापि मनागपि शुदे स्यात् ! इर्व च शास्त्रकारेरप्युपेयते-- 

न नर्मयुक्तमनतं हिनस्ति न खीमु राजन्न विवाहकाले । 
भराणाव्यये सवंधनापहारे पच्ादरतान्याहुरपातकानि ॥ इति भारते । 

मयं त परमार्थः सत्येमिनिवेशः परा सीमा सौजन्यस्येति। इदँ 
चावश्यं प्रतिपत्तव्यं सत्यमपरिशीलयद्धिरखतिकरपि-टह लोके सत्य- 
निव्ठता प्रगुणा व्यवद्रततिश्च वहुसानाय भवति मानुष्यकस्यं, सत्याचृत- 
योर्भि्नीमाचस्वु देभ्नि रजते वा कुयसंमिश्रणसंनिम इत्ति! कामं 
तत्सम्मिश्रणं तयो रूपे रूपाभ्युचयं कयात्पेशलतरं च कणनं जनयेत् › 
तदघं त॒ लघयव्येव । एवं व्यामिश्रेण वचसाऽम्यरधिकं रोचमानोपि मधुर 
तरध्रापतन्नपि सयः प्रच्यवते, मानेन च दीयते सालुपः। जिद्याचरणं 
नासाः स्य॑णमिव भवति । सर्पो द्यरसोदरेण वा पतितो गच्छति ! एव~ 
मती दह्ीणोऽवमतोथावाड्खो याति । 

3 निद्वाययति । २ विरताः २ वणिजाम् । ४ मनुप्यसमूहस्य : 
५ त्घूकरोत्येव 1 



धर्मो रति रक्तित्तः । छ 

, न ह्यचेतमिव हेपणं लोके पापान्तरमस्ति । अचेतिको हि पापतमो 
लोके सोखतं वद्धयन्नन्तवीमिणमात्मान ` प्रथममवधीस्यति ततो मनु- 

-प्येभयः सं्रस्यति । एवं-जघन्यो जनिसतां भवति । 
 अनृतिकश्च सवस्तेयकरद्धववीति स्मरति भगवान् सनुः-- 

वाच्यां नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःहताः 1 ` 
तांस्तु यः स्तेनयेद्राचं स स्वंस्तेयकरच्नरः !! इति । 

इदमिह विचायं आरारणत्यये वा सबंधनापदहारे चा परोपघातम्रस 
वाऽच॒तोद्यमभ्यलज्ञायते न वेति । यथेदं भारतेऽभ्यसुज्ञातं तथा दर्शितं 
प्राक । योगसूत्रभाव्यकाय अपि भारताडसारिणः। यदाहुः-सवे- 
भूतोपकासा्थं प्वरत्ताऽवद्िकाऽश्रान्ता वाक् स्यं न मूत्तोपघाताय प्रवृत्ता ¦ 
यदि भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं मवेस्पापमेव मवेत्। तेन पुख्याभ्यासेन 
पुख्यग्रात्तरूपकस् कष्टं तमः ब्राप्लयाएदति 1 य {नचुन्दुरक्ा महात्मा श्रा- 

गान्धी लखत्र विघ्रतिपद्यते ! एवं हि स महाभागो निराह यदि सत्यातु- 
वृत्तिः प्रवालशथ्याशयनमिव स्यात् › यदि सत्ये स्थिप्तिरसहित्वा क्लेश- 
मपातयित्वा बाऽऽव्मानं संशये साध्येताव्यवदहितश्च सखनिर्वेशः स्यात्तदा- 
ऽस्य जगतो रामणीयकं न स्यात्| अस्माभिः सत्ये संलग्नैर्भाव्यं चौरपि 
पतेच्चेत् । नायं गरीयानथंः सत्यं चेदरवतंमाना चयं सहेव सारतव्ैण 
सवम जगतीं ह्ारयेमेति । श्मात्मा हि परमोथंः, स मोपायितन्यः, कामं 
सर्वमन्यद्धीयेतेति ॥ इदमेव साधीयो दशनम् । एवसेव च सत्यस्य 
-सवंमहत्त्वमुपपन्तं मवति । 

(१३ ) घर्मो रक्चति रक्षितः) । 
चरितो धर्मो धार्सिकं रक्तीति म्राञ्चो्वाच्छश्च समं प्रतिपन्नाः पण्डिताः ! 

तथा हि वनं प्र्रजन्तं ससं वत्सला कौसल्या स्माह-- 
य पाल्तयास धम त्वं भ्रत्य च 1सयसन च) 

स वे राघवश्वादुल धसस्त्वासभिरक्ततु ।। इति। 
इह तावड् विवेच्यं कोऽसो घर्मो नामार्थो यो रक्ततः संसतदन्तं तदप- 

पन्नं जनं रक्षतीति । ध्यतोऽभ्युदयनिःप्रेयससिद्धिः स धरय इति काणादाः! 
छत्र छुतोभ्युदयादेः प्रसिद्धिभेवतीति शब्देन. नोक्तमिति धर्मलिज्ञासान 

1 
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शमं याति। उप्राख्यानतरं यगंदानाचनुष्टानजनितो धर्मोभ्युदयहेठुर- 
जन्योगावुष्ठानजनितश्च निःश्रेयसहेतुरिति विरोपप्रतिपत्तिभयति ! अप- 

स्तम्बस्तु नेमं लोकिकसथं पुरश्छत्य धर्माश्चरेत्। निष्फला दयभ्युदये भवन्ति 
त यथाऽऽग्रे फलार्थ निमि त छाया गन्ध इत्यनूत्पयेते एवं धम चर्थमाणमयथां 
नूत्पयन्ते । नो चेदनृत्प्न्ते न धर्म॑हानिभवति' इध्याद् । एतेन धर्मस्या- 
गुदयम्रयोजनतां प्रतिपेधत्ति। चोदनालक्तणोर्थो धसं इति जेमिनीयाः। वेद्- 

चोधितकतेञ्यताकतो यागादिधसं इति दि तदथः । श्रुत्युक्ता चिधेयाथ धम 
स्प्रत्युक्ताश्च तदुपजीविनः। ततश्च धर्मो द्विविधः श्रौतः स्मातेश्च । जेमिनीये 
धमलक्षणे वृत्तं नान्तःपततीत्यव्याप्निः | ्किरत्तोधिक्रियते, वृत्त भ्र॑गो शोल- 
श्रं वा तस्य तत्तत्कमं समृध्यति न वेति नावधारितम् 1 यस्मान्मानुष्यको- 
पपादके वृत्तशीले नेव क्रोडीकरोति। श्ाचारहीनं न पुनन्ति वेदा" इत्यन्यत्र 
स्मरणाञ्जेमिनीयानां चाभिमतत्वादयमव्रासिसन्िस्तेपां प्रतिमाति- 
वमेशब्दो हि मुख्यया बर्त्मा पारलोकिके यागादौ वर्तते, छोकाभ्य॒दथिके 
सदाचारे तूपचयतत इति । इश्रमृ्तं धमं इत्यनवयं मदुपन्नं धर्सलक्तणम् ) 
नेदं अन्थारूढमिति, सादयस्कमागन्त॒कसिति वा न सहसा परास्यं मवति । 
्त्रएटसयरहेण जमिनीयं ल्त गं निखिलेन पसिगृहीतं भवति । नेकटेशो- 
प्यस्य दीयते । पूर्त्रह णेन चाच त्लत्त गं यथे्टमाभ्याश्यते । तेन च वृत्त- 
शीले अप्यास्कयेते इति सवंसवदातं सवि । पूर्तेन नाशेषं सनाध्यते इति 
स्परहणीरखतरं तज्नाय॒ते | 

शुचा ठ चरिते शीलमिति यदा रीलशब्दाथस्तदा वृत्तशब्देन नाथैः। 
यदा पुनः शीलश्ब्दडरेन सखनावोसिधीयते तदा वृत्तराव्दः समभिन्याद्रतो 
यवान्भवति । यो हि विधिवत्पावकं जुदयोति देवाश्च यजते लोकाभिप्रेत- 
सिद्धये चोचङ्क्ते, पथा याति न चापथा स धम चरतीति धार्मिक इति 
समाख्यया प्रथते । आचारः परमो धमं इ्याचारस्य धर्मे प्राधान्थं 
स्मरति सनु: 

अस्ति नास काचिद्ाचारपद्धतिविधिनिपेधोयासमिक्रा स्परतिकारेः 
णीता सद्धिखानुश्रानेनवुगृदीता । सन्ति चेह केचिपुर्यपरिपाकनिधूं- 
तपान्मानो महात्मानो ये रमरतिनैरपेदयेण प्रत्ता अभ्रचोदिता एव तद्च- 

१ श्रारोप्रिते 1 २ श्याक्रम्मेते, खय्येते इत्यथः ! 



श्य्मो रदति रक्तित्तः ! ५ 

नेर्निसर्गंत एव तांस्तानाचारान्परिपालयन्ति । ते भगवन्तः प्रमाणभूता | 
अआचारेनुवरस्याः। 

यो द्याचारलच्ृणे धर्मे व्यवस्थितः स शु चिर्भवव्यर्थे, शुचिः काये शुचिश्च 
वाङ्मनसयोः { स सवंत्रा्तवाङ्यैत्ः करुणोनभिद्रोह् धवति । स परदा- 
रान्माव्रवसस्वस्वच प्यति परस्वेु च न गृध्यति । स्वाथ समीहसानोपि 
पराथ न प्रशिहिन्ति, प्रत्युत पराथ यटमानः सवाथंमपि हिनसि । इदंल- 
क्णेन धर्मेण न केवलं रूष्यते जनो बलोपजनश्वाप्यस्य मूयाञ्चायते 1 
नि्भाकता साधारणी भ्रस्यते । सरत्योरपि नेोद्रेगः सशतच्ते ! '्राथेणा- 
ृतक्रत्यत्वनमृत्योरद्िजते जनः इति हिं भारतेभ्युक्तम् । एवंवलान्वितं ते 
धार्मिकं को धपेयेत् को वा धृषप्यगुयाद् यिसित॒म् । 

धारणाद् धमे इत्याहुः । इदं च कालत्रयेप्यवाघं वचः । धर्मो हि 
चरितो धार्मिकं धारयति र्ति । धार्मिकाणां हि लोकयात्रा चैकान्तत 
सुखमयी भवसि । मरायशः परतनेष्वितिहासेयु धसंप्रवचनेषु चोदाहत.- 
स्तास्ताः ककशाः परीक्तञा या धामिकानन्तराऽन्तरोपानमन् , याश्चान्ते ते 
महाभागाः सञदतरन् । शिविनःम महाराजः किल कारुणिक आतिथेयः 
शरण्यश्च वभूव । ् राणन्ययेनापि शरणागतं ररत्त । एकदा दे वेध्िन्तित- 
मयं धर्म परीन्यतामिति । ततोभ्निः कपोतरूपसास्थाय तं राजानं प्र्यत्प- 
पातः इन्द्रश्च श्येनो भूत्वा तं कपोत्तमनुससार । प्रथम कपोतो राजानघुप- 
पेदे, भ्येनेनानुखतोहं त्रातारं त्वामुपस्थितस्पीति च निजगाद । राजा 
चेतच्छवणसमनन्तरं सर्मा अभयं दद् । पञ्चादुपनवः श्येनो दपतिमभ्यु- 
बाद--इदरं मे मोल्यं मेप { धासिकस्वं नादंसि मद्धोज्यमासमिति । 
राज्ञा भल्यूचे--अयं कपोतो सां शरणमागतो मयाङ्कीकृतः, अमयं चास्मै 
प्रतिश्रुतामत्ति नायसिदानीं श्यते विहातुम् 1 अन्यदा मिपं तत्संभितं परि- 
ग्रहीतुमहसीति । परं श्येतो नेदं वचः प्रतिपेदेऽभिदघे च नाट् श्धन्तान्त- 
रस्य पच्वन्तरस्य बा सासं पण्प्दीण्यामि, यदि कपोतं परीप्ससिं तदि 
स्वशरीयत्तततल्यं पललसुर॑खाय मे देदीति । अन्यथा ममाऽपरितोपः, तव 
चावस्ूण॒ ससग प्रसक्तः { तथास्तु ससव देहान्मां ससुस्खस्य तुलायां 
धरामि, कपोतेन तुल्यभारं च ददामीत्ति धमाभिरामः शिविः प्रमनाः ^ 

१ च्छत् \ २ अङ्गीचकार 1 ३ परित्रातुमिच्छुसि। 
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अ्रलयुवाच । मदचाघवर्यमाविर्वभूव--यथा यथा च मूपतिमौसशकलान्यु- 
क्कृत्योकछरत्य तुलायां द्रे तथा तथा स कपोतो भारेण सवं तदतिशश्य् । 

अन्ते कङ्कालशेपः शिविर्गैव्यन्तरमपश्य्ात्मना तुलामारगोह । तदा देव 
कसः साधु साध्विति प्रवदन्तो जयतु जयतु सतासध्रणीः शिविरेष्त च 

घोपयन्तः पुष्पव वधघरपुः शद्धं्च दध्णुः । कपोतश्येनावपि कृतके स्वरूपे 

दायेन्द्राण्नः इति प्रादुरभूतां शिवि च दिञ्ययानमारो्य नाकमनष्टाम् । 

एवं सद्यं स्हन्दरिन्द्रो सजर्पिः प्रथमं राज्याद श्र्स्ततो दक्िणां या- 

चित आत्मानं सहधर्मचारिणी च राज्ञीं चाण्डालाय विक्रीतवाग्। पुरा 

केन च महता परिष्लुतोप्यात्मानं जुगोप, न ज्ञषणमप्यवससाद, न स॒हूतम- 

पि व्यामोहः, न चात्महव्यां चिचिन्त | 

हि धासिका इति प्रथिता विपद्धिदुस्तराभियकरान्ता धेयं जहातः 
विमुद्चन्ति वा, विलपन्ति वाऽऽत्महत्यां चिन्तयन्ति वा ते धमंकञ्यचुकाः, 
न धामिकाः। 

कदाचिदवुधग्रायेऽकारणद्विपि लोकेस्मिन्धर्मनिष्ठस्य लोकोपकरणी- 
चछतकायस्यापि सुजनस्य प्राणापहासे दृश्यते दुजंनक्रतः । तत्र घर्मो धार्म 

कं न गोपायतीति प्रतिभासते। परमिदमनत्र रहस्यं वाच्यम् | न षह 

` शरोररत्तव रत्ताशब्दवाच्योथः | इदं हि दशनमवाग्ट्शाम् । अपरमव 

पश्यन्ति लोका न परम्! प्रवश्यात्मनेरयेऽप्रुवाः श्राणा चान्ति चेत्कामं 
यान्तु । ् रा.मस्वहूपरं तु विद्धं रक्ितं तिष्ठति । नाजितो घमः केनापि 

-शक्य आच्छेत्तयुच्छेत्तं वा । 

इद् चा वक्ततयम्-यथा रक्ितो धर्मौ रक्तति रक्षितारं तथा हतोपि 

धर्मो हन्त्येव हन्तारम् । दश्यते हि लोके पापसमाच।राः कच्ित्कलमभ्यु- 

`दृयन्ते पुत्रिः पौत्रिणश्च जायन्ते पदे चोच्छ्ितं लभन्ते परमन्तेवसीद्- 

न्ति उप्रध्यन्ति नितान्तं चोत्सीदन्ति । पापभरस्यासहानि महान्त्यपि 

कुलानि छृयाहतानोच ध्वंसन्तेऽध्रविलायं च विलीयन्ते । उक्तं च भगवता 
मजना- 

१ च्ग्निश्चेन्दश्व । शअजार्यदन्तमितीन्दशच्दस्य पूर्घ॑नियाततः । २ चिती 

एंखेजाने इतीदिर्करणाद् विकष्ितणिच्छः ! २ मारौ नाम देवता । 



छि कर्म किमकसैति कनच्योप्यत्र मोहिताः ७ 

नाधर्मश्चरितो लेके खयः फलति गौरिव । 
शनैरावर्वमानसठ कर्युभूंलानि छन्तति ॥ 

` यदि चात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुरषु नष्ठपु 1 
न त्वेव तु कृतो धः कतुमेवति निष्फलः ।। इति । 

( १४ ) कि कर्थं किमकर्मेति कचयोप्यत्र सोहेताः 
गीतासूपनिपससु ध्चातुवस्यं मया स्रं गुणकमधिमागशः इद्युपो दस्य 

क्मगरहनतां प्रतिपिपाद यिपश्राहं भगवान्किं कमे किंमकर्मस्याडि । इद 
श्लोकार्धे श्रयमाणोनाकसशब्देनाकमविकमेणी गद्यते; कसंशच्देन च 

शाश्चीयं लौकिकं चोभयविधं कर्मेति अन्थस्य पूर्वापरपयांलोचनातः 

प्रतीयते । आह् च-- 
` कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं घोद्धञ्यं च विकर्मणः । 
, कर्मणश्च चोद्धन्यं गहना कसंणो गतिः 1! इति 1 

न हि कर्मविकर्सणो्याख्फनं शच्यक्छियं लौकिकेन परीक्तकेण् 
वापि । पुग्यपरिपाकमदहिम्ना लब्धसत्वोत्कर्पाः ऋान्तद्तनाः सान्तात्छृत्- 
धसर संहपय एव तत्र प्रभवो नेतरे । ते दि भगवन्तो उप्रवहितविष्ररृ- 
मपि करामलकवदध्यक्त न्तः प्राशिनामद्छानि तत्तकयंजन्यानि सम्प- 

श्यन्ते बणौश्रमादिभेदेन देशफलादिभेदेन च व्यवस्थापयन्ति घमौधमं। 
तथा हि । चत्रियस्य कृते यकर्सेति व्यवस्थितं चिध्रस्य तदेवाकमं ! शात्र- 
निचहंगं हि राजन्यस्य सहजं कर्मेति निर्दि ब्राह्यणस्य तु विजानतः कृत 
शत्रः तस्तं वा तननिवर्हणम् । एवं बिपयेये यच्छुवांणो विप्रः साध्वा- 
चारो भवतति तदैवानुतिछठन् चत्रियः कुपूयचरणो भवंति । तद्यथाऽसङ्रद्- 
चरध्यतोऽकारणं वेरारमाणन्ध्राचल्यान्तसमाणो विप्र एव शोसते न 
श्रियः । तेन पूर्वभ्य लोके संभावना सवध्युत्तरस्य तु चिडस्बना । 
` नचेवदेव। 

संमानाद् ब्राह्मणो नित्यघ्द्धिजेत विपादिव । 
स्रतस्यव चाकाङ्नदवमानस्य सवदा 1 

१ गीतित्युपनिषरद्धयोषमम् 1 उयो ज्लेके विशेष्यं न प्रयुज्य, विरोषगमहिम्नैव 
विशेष्यलाभात् \ यथां सपमुम्परेस्यत्र \ २ शएचरुन् 1 व्यन्सवत्ते । 



श्वेत प्रस्तादतरङ्किणी । 

इति मनोरनुशासनसवुरध्यं सवंकाटं वर्तत॒ विप्रः सेधंयेद्धात्मानं 
संशितव्रतः । मानो हि महतां धनमिति च नाद्वियेत । लोके समादरोमे 
श्रंराय भविष्यति नोच्छयाय; सखरूपप्रच्युतये भविष्यति न ॒स्वरूपेऽव- 
स्थितये, लोकेभिरतये भविष्यति न विरतये । किं बहुना ¡ गरलमिव मे 
जीवं हरिष्यत्येप इति दूरतः परिदहरणीयो मया संमानः । अवमानश्चापव- 
गीय कल्प्स्यतीद्यखरतमिवाकाङ्क्तणीय इति व्यवस्येत्। इतरस्य त्चरियादेः 
कृते घमन्तरभूपदिश्यते । न हि तेन परकृत: स्वध्य न्यकारः सहनीयः; 
अधित्तेपो वा वाक्कृतो मर्षणीयः, किन्तहि संमान एव सततमेषणीयः 

पादादतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादे वापमानेपि दे दहिनस्तद्ररं रजः; 

इति च नीतिविदां प्रवोधनां हृदि निधाय भ्रसमं प्रतिकर्त॑डयोपमानः। 
श्रमभेदादपि व्यवस्था भिद्यते कमंखम् । आक्रष्टः कुशलं देः 

दिति प्रत्रजित एवरानुशिष्यते धमं नेतर आश्रमी ! प्रत्रज्यायामपि नय 
कथ्िदधिक्रियतेपि तु व्राह्मण एवं । तत्रापि न व्राह्मणमाघ्रम् , किन्ति 
परिपक्कपायः शमदमादिसम्पत्तिपरटकसम्पन्नः किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्माऽय लोक इत्येवमभिलाप आत्मेक्ये प्रवुद्धः कश्चित् । 
इतरतु प्रत्रजन्धम नाजंयेदित्येव न; पामनाऽपि महता सृश्येतः मर्या- 
दामव्येतीति च नियम्येत। अनुश्रूयते दि शम्भूको नाम बरृपलस्तपस्तप्यमानः 
युरुयोत्तमेन रामेण प्राणेवियोजितः, लोकश्च समयाद्याऽभ्युदयेन च 
संयोजित् इति । 

व्जयेन्मधुमांसे इति ब्रह्मचारी शाखेणानुशिष्यते । अत एव किलास- 
गृहीतस्य श्वेतकेतोरच्िनोमैधुमांसे ते भेपजमिति श्रुतवतो ब्रह्मचर्यमानी 
कथं सध्वश्नीखमिति भरतिवचनं संगच्छते । गृहस्थस्य छते ब्रुधामांसमेव 
निपिध्यते । देवतातिथिसप्यापूवंकं भुज्यमानं तु न दोपाय भवति। 
तु्याश्रमस्थेन तु भिन्ञमाणेन यदेवे लभ्येत तदेव भुज्येतेत्यभ्यन॒ज्ञाथते । 
तथा दि भिक्षुः सवाद्ीनो भवति । परघ्राजकस्य ये धमां शयति्यारच्छिक 
स्याद् यत्र सायं गृहो सुनिर्षत्यिवं सूत्रकारेरुपदिष् न तेऽन्येपाम् | 

१ सिद्धं कुर्यात् । सिभ्यत्ेरषारलौकिक इत्यःत्वाभावः। २ सवान्नानि 
मखयतीति । अलुपदसर्वन्नेति खः 1 



किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यन्न मोहिताः! ` ७९ 

शाखीयेष्वपि कर्म॑घु न व्यवस्थितिः सुकरा । सुरापानं हि निपेघन्ति 
शलाखकारया महापातकेपु चान्तःपातयन्ति । तत्नापीदं भ्रथमायां कोस्यां 

ˆ निवेशयन्ति । सुरापो हि पातकिनाय॒न्तमः। एवं सत्यपि सौत्रामस्यां सुरा 
पानं न केवलमभ्यसुज्ञायते विधौयत्ते चापि 1 अपाने हि प्र॑स्यवेयाद्यज- 
मानः । नेदश पापकमनायुष्यं कमःन्तरं लोके समस्ति यादशं परदाराभि- 
मशनम् इ्युैडण्डिमस्तन्तरकाराणाम् ! परं भगवन्तस्त एव न॒ काञ्चन 
परिहरेत् › तदू व्रतमित्युपदिशन्ति 

कालभेदेन देशभेदेनापि व्यवस्थापयन्ति धममाधमोँ । युगान्तरेष्वभ्य- 
चुज्ञातो चिहितश्चश्ालस्मादिः पच्चको विधिः कलौ प्रतिपिध्यते! तथा 
दि स्मरन्ति पाराशराः- 

अश्वालम्मो गवालम्भः संन्यासः पलपैतृकप् । 
. देवरा सुतोत्पत्तिः कलौ पच विवजंयेत् ।। इति । 

उत्तरापथे मानुलसुता॒हन्पापीयाञ्ायते जनः, दक्षिणापथे तु मातु- 
लसुतापरिणएयोभिनन्ते । तदेतद् वेचित्यं विड्पोपि व्यामोहयति 
किमताविदुपः। 

शाखत एब सर्वेयं व्यवस्था विधीनां निपेधानां च । इयं हि तक॑स्या- 
गोचरः ! न च तकसतस्वाववे.धेकरसः, अप्रतिष्ठो टि सः। 

यत्नेनानुमितोप्यथः ुशतलेरनुमाव्रमिः । 
अभियुक्त्तरेरन्येरन्यथेवोपपायते ।1 

इति वचनात् । तस्मात्तकमात्रकृतसारथ्यो जनः कृत्स्नां पुख्यपापव्य- 
वस्थासाकुलीक्यात् 1 वहवो द्येकस्याथंरयेष्टानिषखे साधका वाधकाश्च 
हेतवो च्छः । कायंनिष्पादे सत्ति तदनबन्धं विमृष्यापि न शक्यते उ्यव- 
स्थापयितुसिद्ं पुस्यसिदं पापं वेति 1 यत्कम रवस्य वा परेषां वा सुखाय 
स्यात्तस्पुष्यमितरदपुख्य मिति यदि कल्प्येत तहि रामस्य पितुवचनमरुपा- 
लयतो चने वासः, तत्र च पौलस्त्यकृतं जानकीदरणं दुःखौ वजनकम मूदिति 
पिवृचचनानुरोधः किल पापकोटिमभिनिविशेत । एवमच्वाको हरिश्चन्द्रो 
राजपिः प्रतिश्रवो रक्तणीय उति विश्वासित्राय समनसा प्रतितं राज्यं 
सम्प्रदाय राज्यश्रष्टः पुत्रेषु प्रियेण विग्रयुत्तश्चाख्डालाय.यदात्मानं संपरिगरं 8 0 

१ द्येत्. । प्रत्यवपृवोदिणो लिलि रूपम् 1 २ तत्रिणामम्. 1 ३ सपलीकम् 1. 



„ ९०. भरस्तादतरद्धिणी ! 

व्यक्रीणीत तेन च यच्छब्दैरनाख्येयं दुःखजातमाश्लुत तन्मनसिकरत्य न 
पार्यतेसिलपिलुं तत्तस्य क्माभृटिकमं वेति! अत एव पुर्यपापञ्यवस्थाया- 
सनीशोल्ञोकानालोच््य भगवता पाराशर्येण सवेप्रवोधनायोद्धोपितप्- 

` इदं पापमिदं पुख्यमिव्येतस्मिन्पददये । 
ध्राचर्डारं मनुष्यां समं शाप्रयोजनम् ।। इति 1 

“ भगवता कृष्णेन चायसथैः (तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकायेज्यव- 
स्थितावि'ति गीतास्वनूदितः ! वाक्यपदीयकारोपि स्ववृत्तौ स्माह-केचि- 
दाचायां मन्यन्ते-न प्रकृत्या किंचित्कमं दुष्टमदुष्टं वा । शाखातष्ठानात्त 
केवलाद्र्मामिव्यक्तिः । शाश्चातिक्रमाच प्रस्यवाययोग इति । 

इदं चात्राधिकं वाच्यम् -त्वरितमनारतं च परिक्रामति संसारचक्रे 
नूलनूला श्न तुभूतप्वाः समवस्था पु सपस्यापततन्ति उ्यामोहाय च भवन्ति । 
तेस्तेदुःश्रन्थप्रन्थिभिराककलीक्रियन्ते शाश्पारद्छानोपि) किमुतानाघ्रात- 
शास्रार्थः । \ 

इत्थं कमेविक्मणी निशूपिते । इदानीमकर्मन्याख्यानं प्राप्रावसर- 
भिति तस्रस्नूयते। अकमंशब्दे नजभावे न कुत्सायां तस्या विकर्मशब्देनो- 
तत्वात् । कमं रव्देन प्रवृत्तिरुक्ताऽकर्मशब्देन च नित्रत्तिर्च्यते। सा 
चोपरामलक्तणाभिप्रेता साङ्कयस्य, कमयोगिणस्तु न हि देता शक्यं 
त्यक्त कम।ख्यगेषतः इति कमंफलसंन्यासलक्तणा । यो हि कतंञ्यमितयेव 
क्म णि भ्रबरत्तः फतेष्वन(सक्तः स आपाततो व्यग्रं व्याप्रियमाणोपि वस्तु- 
तो नैव किञ्चित्करोति । न दि तस्य कमेफटं देतुः-। फलेनाभ्रयुक्ताऽकाम- 

` तोऽस्य सवा प्रघरत्तिरिति निवरत्तिरेव सा भवति । यस्मास्योजकताविर- 
हितमिदं ममेतिमावविधुरं छृशीभूतं क्म निदैगधवीजमिव प्ररोदेऽसम्थं 
परिणामेऽकर्मतां याति! यस्तु खज्ख तत्तत्कामसकुलमानस उपरतम्मन्यो- 
ऽनीह इत्याभासने स ॒कृत्स्तकमकृदिति स्थितिः । न द्यवुयोगोऽश्रवृत्तिरेव 
वा काथिक्यकर्मति च्रमितन्यम्। यो हि काश्टामौनमाकारमोनं वाऽऽस्थितः 
स न वकि; नियन्ध्रिताऽस्य जिङ्धेति मा भूत्ते मिथ्याप्रत्ययः! स तथैव 
वृत्तिमान् ग्रथान्यर उचरितवाक्। यावच्च कामस्तन्मृलं संकल्पो वा 
नोच्यते तावद्कतः सवारम्भपरित्यागः। न द्यधिहोत्रादीनां केपांचित्क- 
सरां व्यागेन नैष्कम्य॑म्; तत्तत्फलव्यागेनेव तस्सिद्धेः अतः क्ाकर्मणो- 



कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । ५१ 

रेष भेदो चिदग्पैनि्रादयो न त्वविदग्धैः । उक्तं हि भगवता-- 
कमण्यकमं यः पल्येदकर्मणि च क्स अः 1 
स वुद्धिमान्मयेष्येषु स युक्तः कत्सतकर्मछ्त् ।। इति 

(१५) कमेण्यवाघकारस्ते खा टेषु कदाचन । 
इच्छात एव मनुजवगस्य प्रवृत्तिः । इष्ममोप्सच्चनिष्रं वा चिजिहासनरः 

कमंसूच्चावचेपु प्रवतंते । अलच्ं लिसमानो लव्थं वा॒पय॑वेच्तमाणुः 
सवात्मना यतते। एप निसर्यो जीवल्लोकस्य। श्रयोजलमनदिश्य देश्य न सन्द्रोपि 
भ्रवतत' इ्याभणन्ति लोकिकाः । स्वाथां पराथां वा सर्वापि प्रवर्तः 
कासायत्ता । सामान्यास्तु स्वाथेमेवाभिप्रयन्तः प्रवतेन्ते । ते परार्थं सैवान- 
सन्दधते । कल्या रुध्रकृतयः केचन परार्थ घटन्ते ! तेपां तथा घटमाना- 
नामपि स्वाथेमन्तराऽनारम्भः । येभ्यद ध्रमथं' सत्कर्मसं प्रकवंते, पान्थ- 
चिश्रसायावस्थान्कारयन्ति, पाटालयान्वा प्रवतंयन्ति, वापीकरूपतटाका- 

. दीनि खानयन्ति, आरामांश्च कारयन्ति; तेपि स्वा्थप्रयुक्त एव प्रवर्तन्ते | 
अयं च तेपां हृदि कामः शेते-लोका अस्मान्धनिका इति भथयन्तु, दान- 
शौण्डाः परोपकरणीकृतक्राया अमी.इति नः कीतंयन्तु, करुणावरुणालया 
दम इति च नो वणगेयन्त्विति । येपि सुकृतिनः कृतिनो भगवन्तं भजन्ते 
तेपि प्रायशोथंमेवानुरुध्यन्ते । स्वो मे स्यात् › पुत्रवानद स्याम् ; कलं मे 
स्यात्; ज्ञातयो मे स्युः, दुःखं सेऽपेयात, सुखं चोपेयात् । नाको मे स्यान्न- 
रकोमेमा मूदित्येवं विविधं कामयमानाः परमेशमासाधयन्ति | 

सवा समोहा काम पूलेवेति मीमांसका अपि लौकिकवल्तिपन्नाः 
नि्यनेमित्तिककाम्यनिषिद्धानि चतुधा कर्माण ब्रवन्तोपि ते स्वर्गकामो 
यजेतेत्यादि ्रमाणयन्तः फलमेव प्रयोजकमाहुः ! फलमर्नभिसन्धाय न 
वतेते लोकः कर्मस्विति खुटूुमवन्तीपिदासपुराणान्यपि सुच्तासुच्चै- 
गतिमुदाद्रन्ति प्ररोचयन्ति च कमं वेदिकं लौकिकं च | एवं सांसि- 
दिके फलाभिलापे फलोदेश्यकाु च चोदनां सतीपु कमंषलदेतवो मत्यां 
इति स्थितम् । 
न =-= 

, १ चेष्टन्ते । २ विनियुज्नते 1 उगयोगेथं तद् २ घनम् । ४ इति शतरि 
ख्पम् \ ५ स्वाभाविके! ६ विधिवाक्ये 1 

॥ 

॥ 

॥ 



२. भस्तावतरङ्धिणी । 

ते सकामं सर्व कर्म 'वन्धाय कल्प्यतीत्ति च निर्विवादम् । 
य भोगायतनं श्वरीरमयेक्तते । तदवाप्तौ यथापुसमाचयंमाणेषु 

रमन्तु पुनः पुनः शरीरान्तरापत्तिः । एवं शरीरेन्द्रियानिर्मोकभसङ्क 
तेन परस्य पुरुपार्थस्यात्यन्ताय प्रहाणम् । अस्य महतोनिटस्य कः परिहार 
इति चेच्छृणु । “कर्मस्मरेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कमंफलदे- 
तुभू्मा ते सज्ञेरू्वकर्म॑सीष्तयुपदिषेऽसौ कारुणिकेन सर्वलोकस् भूतेन 
भगवता वासुदेवेन गीताय । 

विधीयन्ते कर्मफलानि न तु कर्माणि स्वतः फलानि प्रषुवतते । विधा- 
तर्थायतन्ते तानीति तस्मिन्भगवति सम्यांणीमानि । तथा हि सुत्रकासः 
समामनन्ति--अग्निहचरं जहतो यजमानेन “इदमग्नये, इदं न ममेति 
प्रव्याहृति स्वत्वमपलाभ्यम् ; अ्रिस्वामिकत्वं च इल्यस्य भ्रख्याप्यम् । फला- 
नमिसन्धिपूवेकं क्रियमाणानि कर्माणि समरद्धानि न सुखयन्ति, व्यृद्धानि 
च न दुःखयन्ति । इच्छान्याघातो हि दुःखम् । ' इच्छावापिश्च सुखमिपि, 
तदुच्छेदे सुखदुःखयोरपहतिरथांदापन्ना । मया कृतान्यपीमानि कमांणि 
लोकसंग्रहार्थानि न सदर्थानीति तद्धिपत्तौ किमित्यनसंञ्वरेयम् । यथा 
साङ्क्यः भ्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: कमणि सवश इति ज्ञानवानकतार- 
मात्मानं मत्वा नेन्दियेः कृतेन कर्म॑णा संस्प्रश्यते मात्रयापि, तथाऽऽप्रका- 
मोऽकामः कर्मयोगी खल्वपि न लिप्यते सेन रुकृतेन दुष्कृतेन वापि । न 
हि करसयोगिण॒ः किमपि भोग्यसस्तीति सोऽपद्रञ्यते 1 

म्रवृत्तिनिघृत्तिमार्गौ शाखेषु सप्रपच्नसुपव णितो, महपिभिरधिका- 
रिभेदेन च व्यवस्थापितो । सिष्कासकर्मथोगस्तु न कचिलसपश्ितो विलो- 
कयते 1 मन्त्रवर्भेष्वपि प्रवरत्तिरेव प्रधानं फलकामना चोद्धटा । (तेन व्यक्तेन 
सुडजीथाः इत्यत्र यजुषि "न कमं लिप्यते नर' इत्यत्र च फलसंन्यासादेष 
इति विपश्चितः । एतदभ्युपगम्यापि नेतदपलाप्यं भवत्ययमथेः सवरथम 
यशवता बसुदेवेन विघरतो गीतासु ज्ञानप्लवश्च संसाराणवसंन्तरणाय 

' छोकस्य निमित इति । ` 

९ 

१ कौवल्यमाप्नोति । 



सकी र्कः 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति० । &। 

{ शद) न जातु कासः कामानास्ुपमोगेन च्छास्य॒त्ति। 
हविषी कुष्णवर्त्सव सूय एकासिवधेते ॥ 

इह कामो चामाभिलापो गैः, कामाश्च कास्या इन्द्रियाथां विपयाः । 
पुलुकामो हि मर्त्यं इ्यषयः समामनन्ति ! प्रत्यकं चैतदलुभूयते लोके । 
-तत्तत्कामावाप्त्या सुखं मे भविष्यतीति सुखार्थी तांस्ताच् कामानुधा- 
वति । तेपु तेषु विषयेपृपस्थितेपु साम्रेडं श्रुतेषु षटु वेम एवंरूपा प्राह्या 
इति संकल्पस्तेषु जायते तदनु यो गधस्तेपूपजायते स॒ कामः। इदं 
नाम महद् वेचिज्यं यदन्यत्सवं' जीयति, मन्दायते, चीयते च, विप- 
योपभोगतपं एवे तु न कदाचिद् विरमति, न हसति, न त्तीयतेऽपि 
तु वर्धते एव । यथानभ्युपाय एपोग्नेः शमनस्य यो हव्यप्रकेपः । एवं 
तं तमर्थसुपसुञ्य वैतृष्ण्यं मे भविष्यति विरतिन्चेति सनोराञ्यविजुम्भणं 
-केवलम् । तस्मादलपायः सुखस्य मोगाभ्यासः। 

रम्याणि चीक्ठितान्यसकृदिति किं भूयो रमणीयतादशंनलोखं न 
अवति मानसम् । आ जन्मनः सयंचन्द्रतारकाणां दीधिकान्तिद्यवीदेट- 
शिवान्देदी किं ग्लायति ताः पुनद्रेधुम् । किं बाऽनेनानव्यह्यरूपा 
अतिशिरीपसौकुमार्याः स्मितपृवंभापिस्यो विध्रमेकवसतयो युवतयो न 
चृटपूर्वा यदद्यापि परपुस्पदशंनं परिटेस्य यान्तीं कलाङ्नामनक्षिलन्ती 
करस्य नातियाति । कि वा विरसीकृतकलकोकिलकर्टस्य रागपरीवा- 
देणावजितसकलसासाजिकस्य गाथकानां घुरि कीतंनीयस्य श्रीविष्ु- 
दिगम्बरस्य वोङ्कारनाथादीनां तच्िव्याणासन्यत्तसस्य वा हृदयसंव- 
नानि गानानि न पुराऽऽकणितानि यद्स्या्ापि मघुरशब्दनिशमने'न 
दीयते कलयापि खालसा । किं वाऽनेन वाल्ये यौवने वा नानान्यञ्च- 
नोपसिक्तानि धृताल्यानि नान्नानि भक्तानि महाधनानि यदिदानीमपि 
तत्र॒ तत्र॒ नवनवेष्वभ्यवहारेष्वस्थासुतर्पोऽभिलापः ससुन्मिपति । किं 
च न खल्वनेन चदनि भास्वराणि महादणि दुद्रूलानि निवसितानिः 

१ दीप्षिकान्ति्युतीनामदूरविप्रकपात्पयायता 1 वस्त॒तो सिन्नार्था इमे शब्दाः । ; 
९ (> ~ __ (व ( 

तथा च सरत प्रयोगः--दी'प्कान्तिदयुतिगुणः सूयन्दुज्वलनोपमः \ (आ० १८।द् 2) } 

२ चस ्राच्छ।दने-क्तः 1 | 

| 
॥ 



धश्च ४ . श्रस्दावरतरद्धिणी । 

कोौशेयभ्रच्छदानि सोपबहाखि शयनीयानि वाऽधिशयितानि यद 
भूयोपि सान्द्रसपै क्रे कान्तिमती वाससी कामयते वसितुम् , कोम- 
लास्तरणायां शम्यायां वा संवेष्टुम् । , किं वाऽनेनासोदनिभरा मालती- 
मालाः सुरभिगन्धयः पुण्डरीकखजो वा न शिरोवतंसतां नीताः 
कदाचिद् यद्यापि वधेतेस्य सौरभे लौल्यम् । अव्र योगभाष्यकृत एवं 
म्मद्धाटयन्ति-(न ` चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कतु 
शक्यम् ¡ कस्मात् ! यतो भोगाभ्यासमतु विवर्घन्ते रागाः कौशलानि 
चेन्द्रियाणामिःति ¡ अयमत्र सारः-पुनरुक्तभूतविपया इन्द्रियाणां . 
व्यापाराः । चर्वितचवेणमाचरन्तोपि वयं न कदाचिद् 'विरज्यासः। 
तत्तदथेभोगमभ्यस्यन्तीन्द्रियाणि तेषु तेष्वर्थेष्वधिकाधिकं रज्यन्ते रक्तानि 
च प्रसजन्तोति किमत्र चित्रम् । वयःपरिणामे धातुसंत्तयेप्यपरिण- 
तानि तनीति विपयग्रहणाससर्थान्यपि पूबवह्लोेपानि विपयभ्रसङ्खंन 
मुच्रन्ति वासनास्थैर्यात्। एवं दुस्यजः कामो दुरुपशमब्चेति. स्थितम् । 
असाधुदशा किलासौ योऽस्योपभोगेन शमं पश्यति । 

„ अनन्ताः खलु कामाः । न हि ते शक्या इयत्तया परिच्छेत्तम् | 
तथापि पुत्रघनख्यात्िगोचराख्यः कामाः प्रसिद्धा लोके । त एते शास्रे 
पुत्रेपणा, वित्तेषणा, लोकेषणेति समाख्याता यथासंख्यम् । पुरो मे 
जायेतेति को नाम न कामयते । लोकस्य -निग्रदारप्रहयोः प्रभवो मव 
परिवृढा अध्यनपत्यतां शोचन्ति । एवं हि सन्तप्यतेनपव्यो दुष्यन्तः- 

, ध्तूनं प्रसृतिविकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्ररोपञदकं पितरः पिबन्ति ।' इति । 
दुगतस्यान्धस्यानेलनृकस्याप्ययमभिलापः पुत्रो मे जायेतेति । यस्य 

खलु पुत्रो जातः सोभिलष्यति द्विपुत्री स्यामिति । एककस्य सुतस्य मातर- 
पितरौ स्तेहान्धौ भवत इति द्वितीयः काम्यते । द्वितीयस्मिञ्ञाते ठतीय 
इष्यते बलोपचयाय, ततश्चतुथंस्ततः पच्चम इत्यविरामः कामस्य 1 

द्वितीयो धनकामः। अयमपि दुरूच्छेदः ॥_ अथां अनर्थंकरा इति 
जानन्नपि जनस्तान्कामयते । एर्तोल्लव्धवतोपि नालंवुद्धिर॑स्य तेघु भवति । 
नेप तेषां दप्यति युराया इव दु मंदः 1 नक्तन्दिवं तानेवानुध्यायति, ताने- 

१ इकारः समासान्तः 1 २ मातरप्रितरावुदीचाम् 1 ३ खहितार्थः पष्टी- 
खमासनिपेधाल्लत्तात्योगे षष्टी्टाऽऽचायप्येत्यञ्मीयते । 
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न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति , ` णद् 

वायुधावति, तदर्थमेव प्रयस्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति, नान्यदनु- 
तिष्टति । यः खलु निःस्वः स इच्छति स्वो मे स्वात्; यः स्ववान्भवत्ि स 
इच्छति प्रभूततसाः स्वा मे स्युरिति 1 यः खल्वधिकारमध्यास्ते स इच्छति 
गुरुतरमध्यासीयेति । तदुक्तं कवना-- 

„ “निःस्वो वष्टि शतं शती दशशती लद सहस्राधिपो 
ल्तेशः क्तिततिपालतां क्ितिपतिश्वक्रेशावत्सम्पदम् । 
चक्रेशः पुनरिन्द्रतां सुरपतित्रेद्यत्व माकाङ्कति 
बह्मा विच्णपदं हरिर्हैरपदं लोभारवधि को गतः 4) उति । 

ठतीयश्च ख्यात्तिकामः 1 अयं हि सर्वेपां दस्च्छेदतमः। इममेवाथंमनु- 
वदति पोपनामा हरिवर्पीयः कवियंदाद्-यशग्काम्या नामात्यन्तं दुरपनया 
ठचंलता मानष्यकस्येति । अत एव शयश.शरार् सवम दयालुशरति 

प्रार्थयते सायामगेन्द्रं दिलीपः । इद सवं इच्छति यशस्वी स्यामिति; कीत 
यनु सन्नामधेयं ज्लेका इति । यस्य जनन्थाने च्रामे पत्ते चा कीर्विः 
प्रथिता स इच्छति जानपदे छृल्स्ने रार वा सा प्रथतामिति। 

एवं सर्च कामाः स्थूलाः संच्माश्च न निवतंन्ते सन्ततेनोपभोगेन 
किन्तर्हि विवधंन्त इत्युदाह्रतेर्थं ययातिवृत्तान्तो निदशंनम् । 

नाहपो ययातिः किल विधिचसजाः पालयामास वहभिश्च यज्ञैर 
चिरं च दुश्चरं तपस्तेपे । एवंचरितत्रतस्य तस्य॒ कामरूपः पुमपार्थोमे 
हीन इति वुद्धिगपलज्न । ततो यदटुप्रभ्रतीन हताङपेत्य स तान जरां मे प्रति- 
गृहीत यौवनं च स्वं मे दत्तेति ययाचे । कामांश्चरिष्यासि पुत्रकाः ! साह्य 
यकं ये कुरुध्वमिति । यदोः कनीयान्पुरस्तदद्धीचकार 1 ततः प्रत्यापन्नयौ- 
वनो चयातियावदपसदसखं पत्नीभ्यां विजहार दार चैत्ररथे विन्धाच्याऽपि 

चिर रेमे परं नासौ तत्पं कामानाम् । ततस्त्वे प्रबुद्धः कौमेभ्यश्च परि- 
ग्लानः स यौवनं पुरे प्रतिदाय जरां प्रत्याददे गाथां चेमां जगौ-- 

न जातु कामः कामाना्ुपमोगेन शास्यति । 
हविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिचधंते ।।' इत्ति 

एवं स्थिते--वाञ्हाविच्छदनं प्राहुः स्वारथ्यं शान्ता महर्षयः । 
वाज्छ्ा निवतेते नार्थः पिपासेवारिनिसेवनेः ॥ इति । 

१ इति चलुथ्यन्तं न प्वस्यन्तम् । पयाद्यो ग्लानाचर्थं चतुर्ण्येत्ति लिद्नान् 
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६ ग्रस्तावतरद्धिणी । 

इदं च वाञ्छाविच्छेदेनमतीव दुष्करम्! तथा हि भरितं भरछहरिणा- 
“अजानन् दादाप्म्यं पततु शलमस्तीव्रदहने 
स मीनोप्यज्ञाना्रडिशयुतमश्नातु पिशितम् । 

विजानन्तोप्येते वर्यामह विपल्नालजरिला- 
न्न मुच्छामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ।” इति । 

सेयं कँमोच्ित्तिः कामानां दोपवत््वं तुच्छत्वं चानध्यवसाय न 
शक्या सम्पादयितुम् । चतस्रो द्यवस्थाः कामानाम्--प्रपुप्रा तन्वी विच्ि- 
सोदारा चेति सवःवस्थस्य कामस्योन्भूलनं संयतेन्द्रियैरपि दुष्करं किमु- 
तायतेन्दरियेः । जननान्तरेपु भक्तास्ते तेऽर्था इत्ति तंद्रासना अन्तःकरणे 
प्रसुप्ता इव वतेमानास्तस्मिस्तस्मिनर्थे संनिरृष्टे सति पुनः प्रतिघुध्यन्ते, 
अयमेवार्थो म प्राऽऽस्वादितमूवंः सुखदोभूदिति स्मरति चेतः, क्तिपरमवशं 
च तमनुघावति न च शक्थते नियन्तुम् । यदा पुनर्बाद्या विषयास्तुच्छा 
न सन्तीति वाऽध्यवसीयन्ते तदा विपयाभावाद् विलीयते कामः, समा- 
घीयते धीः, प्रतितिष्ठति भरञेति सवंमनिषं प्रहीयते 1 नान्योतोस्ति पन्थाः 1 
अतोतिरिक्तं रिक्तं वच इति शम् क. ट 

( १७) न तित्तिक्चासममस्ति साधनम् । 
तिति्ता कान्तिः क्तमेत्यनर्थान्तरम् । परेणापकृतसय सहनं तितिरेति ' 

रूढिः 1 इथं हि शमारिषटकान्तःपातिनी । तथा च वेदान्ताः-तस्मा- 
, देवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितो भूत्वा (श्रद्धायित्तो 
"भूत्वा )ऽऽस्मन्येवास्मानं पश्यतीति । 

एप ह नसगा भूतजातस्य यदपकारासहनम् । यथात्र विषय खगग- 
कनीनां सरीसखरपादीनां समाचारस्तथा मनुष्याणाम् । अमी ह्यपकारसदनं 
स्वस्य दौ्ल्यं बा जाञ्यं वा न्यग्मावं वाऽव्तेषणं वाऽऽकलयन्ति । तेन 
सति सम्भवेऽरुमप्यपकारं न मैयन्ति, वेरायमाशे च जने शतगुणं 
वेरायन्ते । यः खल्वेकमथं परस्य कस्यचि्रिहन्ति तस्य शतमथांननपहत्य 
न शाम्यति परः । कदाचित्संन्तनवादीनि मरणान्तानि वेयि टश्यन्ते 

, कदाचित्छुलावुसंक्रमीणि । एप लोकसप्राचारः । श्लाणि त॒ सहिष्णुः ण 
१ सन्तानेन सातच्येन उहन्तीरवशछीलानि । 



न तितित्तास ममस्ति साधनम् । ५५७ 

-ताभुपदिशन्ति तत्रैव च भ्रेयः पश्यन्ति सानुष्यकरय ! मियन्ते दि दशं- 
नानि परोत्तदशिनासपरोच्तदशिनां च । लोकास्तु हस्वं पश्यन्ति न दीर्घम् , 

` अपरं पश्यन्ति न परम् । सान्टश्िकमेवातुरध्यन्ते न तूदकैम् । शमे हि 
सर्व शाखेकचष्चुष्का लोकेकचक्षुष्काश्च, कारिता अकारिताश्च काम- 

` यन्ते तदथं च प्रवतंन्ते । द्ेधा च प्रवृत्तिद्र॑यानाम्  पू्वैऽकारणद्विषो- 
प्यपक्रियां स्वाथहत्यां विमाननां वा निष्छृत्तिकल्पा अपि तृष्णीं सहन्ते 
न च तस्यानिष्टमनुध्यायन्ति नोत व्यवस्यन्ति कदथनं समुत्सादनं वा । 
एव दि ते मन्यन्ते-नास्माभिरस्सिन्नपकतरि दण्डः प्ररोयः, विपदददय- 
न्तेस्य कर्माणि कालेन, वितरीष्यति विधिरेव फलमितयन्रोदासितव्यं 
नः। शक्यं चेस्णयोस्मिन्कायः, सौदहार्दैनात्र वितथ्यम् , परोक्मसौः 
सुह्टञ्जनगोष्छ्यासभिष्टोतन्यः, इत्थं च वैरवुद्धि सन्त्याज्यः ! इदं" च ते 
पस्यनन्त-चरनयातन नास श्वापदीयो न्यायः | बर् नियतयन्नसे ` 

वरिणा साम्यमेव भजते, च्ाम्यंस्तु ततः कियताष्युत्करष्यते । यस्मात्ल- 
मा खट राजाहं कृत्यम् 1 राजा हि राजते ्मया प्रजास्वपराद्धाघु । 
इतरोपि मावान् राजानतीस्युपचीयतेऽस्य महिमा, यदतीतं नाम तद्रत- 
मसंनिव्र््ये । समेधसो दि वतेमनेष्वर्थेपु प्रकामं प्रसजन्तोऽनागतांस्च 
चिन्तयन्तोऽतीतान्ञ्यतिकरान्परामष्टु भावयितुं वा काटंन लमन्ते। 
न च कस्यचिदपकायार्थवापचिकीषां । यदि कथ्चिन्नोऽपकरोति स तेना- 

त्मनोर्थे लाभं वा चिनोदं वा मानं चा लिप्सतेऽन्यद्राऽमीषएं स॒गयते, 

तस्माद्ययात्माऽस्याऽस्मस्मियतरस्तहि किमस्मा अभ्यसृयितव्यं नः । इदं 

विसदशमस्माकमिति । इदं च भूय उसरहन्ते-यो नाम प्रतिक्रियां 
{चन्तयति न तस्यापकारप्रयुक्तान च्ततान सरादहान्त्, पूययक्लिनानि च 

तिष्ठन्ति, निरन्तरं च दुन्वन्ति । तेन प्रतिचिकीपां दुःखायैव स्वस्य 
सम्पद्यत इति स्थितम् । 

एवं चिगलितायां वेरभावनायासनथिकायामनर्थकारिकायां च वैर. 
निर्यातनायां स्थितायां तितिक्तायां परमे तपसि वतमाना महामागा लोकै- 

१ सद्यः फलम् । २ शिक्षिताः ' कारितशिक्षिते इति विशेष्यनिव्नवर्गऽमरः \. 
३ राजेवाचरति । विप् 1 ४ चिन्तयितुम् । अवोऽवकल्कने चुरादिः 1 

५ 



"द्म ॥ प्रस्तावतरङ्किणी 1 

वेप्रकृत। अपि, वलवदाक्रष्टा अपि, प्रहारशतजजंरिता अप अ्रण॒त्यय 
भ्रापता अपि ताननुप्राहकानिवाशीभियुर्वीभिवधयन्ति न च मन- 
सापि शपन्ति । तदवस्थास्तच्चरिता इमे कविनान्योक्तिसमाश्रयेेत्थमः 
भिष्यन्ते- भ 

पाटीर तव पटीयान्कः परिपाटीमिमायरीक्तुम् । 
यत्तिशतामपि चरणां पिष्टोपि तनोपि परिमलैः पुष्टिम् ।" 

परे त्वन्यथा प्रतिफ्ाः। यो हि परकृतनिकृतिं तृष्णीं सहतेऽनाङलश्च 
तिष्ठति, परेण भयुक्तया स्वाथंहिंसयाऽपि नतरां श्ुभ्यति, सूचितोपि 
सिथ्याभिशस्तोपि ऋरवच्चाचरितोपि तथाऽन्थंकारिणं वेरिणं प्रत्यपकतुं 
न चिन्तयते नःचोत्तिठते स नराधमः । 

एवं हि लोकः ्रव्ययितः--त्तमा हि दवंलानामवलानां वा गतिः). 
वलवतस्तु नार्थानया ! यावच्चापकर्वन्नापकुमेः, द्रे विद्धिष्मः, आक्रो- 
षट्च न भूय आक्रोशासस्तावल्छुत उपशमः, अनिरुद्धो चा प्रसरः सवस्य 
ल्तौक्िचछस्य खंन्यबहार्स्य ! इटं च मन्वते त्तौच्छिच्छ यावच्च द्विपतोन 
निलैयामो निवह॑यामो वा तावक्छुतोऽकुतोभयत्वं क्षेमो वा प्रजानां 
विधानतन्वाणाम् । तेन यद्धवतु तद्धवतु, सौख्यं वास्स्वु दौःख्यं वा 
स्वाथप्रहासिर्वां भवतु सिद्धिर्ेति नायमर्थो गणनीयः । शात्रवं तु न 
विपद्यं न्यग्भावस्तु न सर्षणीयः । -एवं ज्यवस्थितवुद्धयस्ते म्रथसापयाद्ध- 
स्यापराधलवमयपि न क्षमन्ते किम्पुनः क्रियासमसिहारणापराध्यतः। 
यदि कथित्कस्िश्ित्सक्ृत् प्रहरति तर्हिं सोप्य्मिन्नसकृखहयमन्वेपते 

` ऽवसरम् । लच्धावसरब्च तथा क्तिणार्यस्य काय यथाऽयं टततातह्ातान- 
तान्ततान्तो भवति । एवं विन्ततोऽयसपि संह्टत्रणः स्वास्तमान् मूत्वा 
सामथ्ये च समासाय वेर निर्यातनं चिन्तयते । इत्थमनन्तगोऽयं वेरानु- 
शयः सल्त्र लोकेऽशमं जनयति शिवं चोपमदयति । ईद् दि अस्मरति 

लोको न हि कलिना कलिः शमयितुं शक्यो वदिन वा वहिः । नहि 
वैरशोधनेन चेतःस्वास्थ्यं जयवह्यारसमाधिर्वा सुसम्पादः 1 मनोरथमच- 
मेतद विज्ञानाम् ; कल्पनेपा मन्दानां पश्ुवृत्तिमनतिव्त्तानाम् । 

‡ १ ग्रागसंशयम् । २ निकारम् = तिरस्कारम् । ३ कतरदस्योद्धदः । पच 

पशुन्ये इति सु्यार्योत्र गृह्यते { > पौनःपुन्येन । ५ एषृ अतौ भौवादिकः । 



-न तितिक्तास्मसस्ति साधनम् 1 

` दुःसाधं साधयति क्षमा यत्तीत्रमपि ग्र॑दयति द॒ज॑नमपि च सुजन- 
प्रति । भूयसा च दएटचरोयमर्थो लोके निरनुक्रोश उपपीडयितार श्रायः- 
शूलिका वा विशसितारंः साघ्रुभिस्तितिश्चभिसंपिता दियाऽतुलयामिभूताः 
अनुशयेनोत्तमेन सन्तप्ताः प्रहाय करं समाचारः गर्हितं च व्यवहारं 
परमाचृशंस्यं भजन्ते, साधीयश्च वतन्ते । परमेपा परिणत्तिः कालापेक्ला, 
ोकश्चासहः कालपयंयस्य सद्यःफलप्रतूतिमाकाङ्च्ति, वैरनिर्यातनं च 
परमां सान्त्वनां मन्यते दीजंन्यचिकित्सां च । , 

यदुक्तमिह चान्यत्र च त्तमा दुबंलस्य साघनमित्यबलस्यात्मत्राणो- 
पाय इति स स्थविष्ठो श्रमः । क्तमी च दुवंलश्वेति विप्रतिपिद्धम् । न 
यन॒दारसत्त्वो बेरविगणनेऽसमथंः कथिदीश्वरः कन्तुम् । यश्च दुवंललो 
दुव्यंवह्टतोऽपकरतो वा प्रतिकतुं न चेषते, स ॒चदहिः शान्तोप्यन्तश्चुमितः 
क्रोधाग्निना दन्देद्यते । इत्थं च चिन्तयते त्वरितं मयोपायः कथ्िदास्थेयो 
येन बलमापाद्य ऋजु वा जिद्यंवा प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा स्वस्यापकतुः 
प्रस्यपक्र्याम् › यथेष्ठं तं क्रिगणुयाम् › परिहण्यां ` वेति । इदं तर्हि व्यवति 
छते त्तमा बलवतां भूषणं सर्वाथसाधकं चेति । 

बलवताऽपि जनेन सदश्च च्तमेति मा संस्थाः । सेपा बहुत्र लोके 
-चरितचरी च्यते च साम्प्रतमिति निदशनेर्ितरेरुदाहरामः। 

तर पुरातनं पौराणिका इतिहासमाचन्तते--सरस्वत्यास्तटे महपैयः 
सत्रमासत । कदाचित्तेपां वितर्कोऽजायत त्रिपु देवेषु ब्रह्मविध्युमहेशेषु 
कतमः स्व॑महानिति। तज््ञप््ये ते व्रह्मणः सुतं शरणं त्रेपयन् । स प्रथमं 
ब्रह्मसभामगच्छत् । तत्रोपेतः स पितुनैमनं नाङ्करुत न च स्वनम् । तेना- 
त्मभू्ंशं चुकोप । ततः स केलासमगसमत्पावतीजानि परीक्तिवुम् । सोपि 
भ्राता मे मामुपस्थित इति प्रीतस्तं परिरव्धुमारभत । श्ररास्तूतपथगामी 
कपाली श्मशाननिकेतनोऽयं देव इति पय॑ंहरत्तेन संसगंमपासर२। तेन 
मन्युं गतो देवः शूलपाणिः शूलमुच्म्य तं हन्तुयुपाधावत । अथ स वेक्ण्ठं 
जगाम । त्र लच्छ्या उत्सर शयानं भगवन्तं पदा वन्तस्यताडयत् । 
विष्णुस्तु स्वतल्पादवरुद्य तं मुनि शिरसा ननाम स्वागतं च व्याजहार । 

_ १ ष्दूकररोति ! २ तीच्ोनोपाधेन म्रवर्ताः। रे घाठुकाः ! ४ द^तेरपूरव- 
स्येति णत्वम् \ , 



[य 

सर ` + भ्रस्ताचत्तरङ्किखी । 

तरह्न्न विदित एव तवागमोऽम्त् मपय व्यतिक्रमं मे, भ्रसीद, च्रएमासनं 
मेऽध्यास्स्व । अतीव सुङमारौ ते चरणौ वजककशेनास्म दरक्तसा संघटनेन 
पपीडिताविति शङ्के इत्युदीयं विध्रचरणौ पाणिभ्यां ममदं । एतेन कर्मणाः 
देवानां सत्तम इति च मानितोभूत् । 

घमेपुत्रो युधिष्ठिरः प्रथमवया एव सदिष्ुवंभूव ! एकदा किल गुरो 
रधीयानः स मध्येग्रन्थं मा क्रुधो विप्रकृतोपीति पपाठ । भूयो भूयश्च 
तान्येवा्तराख्युवाद् । शोभूतेपि स गुसेरमरे तदेव समाहितचेतसाऽभ्यु- 
चाच। इ्थं साभ्रेडं तमेवार्थमुदाहरन्तं तं कौन्तेयं निशाम्य गुरम॑नाक् क्रोधं 
जगाम मत्सयमानश्च तं निजगाद-मूढ ! किमिति तमेवाथय्न्मत्तवत्पा- 
'पठचसेऽप्रे कुतो नाधीपे सोत्कण्ठमिति तस्मै चपेटां ददौ । युधिष्िरसत्वेवं 
सन्तर्जितस्ताडितश्चापि कलयापि नक्रिघदवोचच्च-गुरो ! कोधं मा कार्षी- 
रिति भवतासुशिष्टोहं जिज्ञासे गृहीता मया हृदयेन भवदीया अनुशिष्टिस्त 
नेति । इदानीं जाने सुष्ट गृहीता सेति सजनो परस्तात्पठितुमिति । 

परपसेप्युदन्तो युधिष्ठिरस्य ज्षमाशीलतां परिचाययति । विजिदहीपया 
द्वैतवनं प्रघ्रेपु दुर्योधनादिपु सश्चीकेषु चित्रसेनप्रयुक्तंगेन्धवंगदीतेषु परमा- 
शंस्यं तितिन्तां चोपादशंद्युधिष्ठिरः । प्राचोदयच भ्रातृन् संकटे पतिता 
इमे विस्मृत्य पूं वेरालुशयं परित्रायन्तां गन्धवंहस्ताच निसुंच्यन्तामिति । 
तस्प्रयुक्तास्ते गन्धर्वेभ्यो महतीमाजि ददुः निजिग्युञख तान् निसंुचुश्च 
दुयाधनादान् । 

श्मनुश्रयते महाराष्ट्र तुकारामासिधः कविवरो बभूव । स हि तितति- 
-त्ापरम इति पप्रथे । एकदा कलदिनी तस्य गेहिनी तस्मिन्नि्चुदरडन प्रज- 

` ददार 1 स चेष्ुदस्डो द्विधा बभूव ! तुकारामश्च खर्डमेकं गेदिन्य प्रददौ 
खर्डान्तरं च स्वयं चूपितुमारेभे । तेन - चासौ पत्येक्रुधमित्ि, स चमे 
नक्रधदिति परं तरेपे । 

जगतो नमसितो महात्मेति भरथितखिदिवादिवावतीर्णोऽमरः श्रीगान्धी ` 
मूर्तिसच्वस प्रत्यक्तदध॑ना तितिन्ताऽमूदिति किमु वाच्यम् । दक्तिणाभ्रीकायां 
छृतवसतिः स महामागः केनापि प्रस्थानजातीयेन स्वानुगेन तद्भिप्रेतम- 
न्यथा गृहीत्वा तच्चरितं चाभिशङ्कयाऽसहयायः पथा यान्नुच्चस्ताडितो 

=-= ~~~ ~---- =-= ~~~ 

१ युद्धम् । २ पूनित्तः । नमस्यतेनिषटठा । २ पठान् इति भाषायाम् । ४ यातेः शता । 
1 



> आरस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । । ६३४ 

रक्ताक्तकायश्च तथैव विवशः परित्यक्तः । इदसवर्थं निःसह षिपर्यस्तं तं 
निशाम्य केचिरथियायिनोऽविदुरमातुरालयं तमनाययन्, ब्रणचिरोपणं 
(चाकारयन् । अन्येदुरदन्तमिमसुपलभ्य केचिन्महास्मनोनुगास्तदभ्याशमा- 
गत्यावादिपुः--इतः प्र्रति जागरूकेणात्रभवता भ वितन्यमित्ि । तदा- 
कण्यं महात्मार्थगुर्वीरिमा गिर उदगारीत्-कथं नैतत्स्यात्। तेष्यस्य सें 
कलेवरस्य कयापि कलयाऽधीशते नाम । छि च यः स्वदेशकेभ्यस्ता- 
डनां लभते स॒ महाभागः । मदीयायां देशोपक्रियायां वैकल्यं किमप्या- 
कलयन्ति तेऽत एव मां दस्डयितुमीहन्ते । इह किमन्यास्यम् । कस्मा- 
ततान्दूपयेयमिति । 

(१८) आस्यं हि मलुष्याणां दारीरस्थो सदारिपुः। 
आलस्यं नामानुत्साहः प्रदृत्तौ वा ॒मान्थयंम् । कायस्य चित्तस्य च 

ग्रत्व्रादश्रवरत्तिव । तमोगुणा तिरेके कायचित्तयोर्मोरवं भवत्यपरिलघुता- 
ऽपरिसपन्दश्च गात्राणाम् । तदिदमालस्यं शाखचरतोन्तःस्थं महान्तं द्िपन्तं 
निर्दिशन्ति! यथा शरीरस्थ आमयोऽलक्तिति एव शरीरं कृश्यति च ज़॒णाति 
च मीनाति च तथेद्मालस्यमपीति कस्य विदुपोऽगोचरोर्थः । अलसो 
ह्यात्माऽऽत्मन एव रिपुरित्यान्तर इत्युच्यते । आन्तरत्वादेव चायं दुधंर्पो 
दुरत्सादश्च भवति । । 

अलस्यमप्र्रत्तिरिद्युक्तम् । अलसो हछल्नसा वेद् न जातु निरीहस्य 
काचिच्छियासम॒द्धिरस्तीति 1 तथापि नोत्सहतेऽन्तःस्थमिदं शात्रवं शातयि- 
तुम्1` अयं दि सनोरथोपरचितप्रासादवापीतटकेलिकानने नित्यमाक्री-- , 
उतेः ] नित्यं च भग्नसनोरथो दुःखायते । एप चोस्वप्नायसान इवा- 
चरसि } अचेष्टमान एव तं तमथ प्रसिध्यन्तं पश्यति सुोस्थित इव त्मे- 
वासन्तञुपलम्यातुशोचति । इदं प्रगे करिष्यासीदं प्राह, इदमपरष्ठै, इदं 
सायसिदुं नक्तमित्येवं कल्पयति लपति च न च करोति। न सकृदपि 
प्रक्रमते | भक्रमतां मा वा भ्रकरंस्त, कालस्वतिक्रमत्येव। तेनातित्रान्तकालो 
श्रष्टावसरोऽसौ सन्ततं सीदति न प्रसीदति । 

१ ऋीडोुसंपरिभ्यश्चेत्ति चकारेणाड् समुच्चीयते । तेन तत्पूवादपि कीडतेस्तद् १, 
२ प्रातः । ३ प्रवू्ीत्नमेर्लट् । प्रोपास्यां ससर्थाभ्यामिति तद्. 1. 



~ -&रे प्रस्तादतरङ्धिणी 1 

अलसश्छात्रः समये पाटालयं नाप्नोति; यस्मान्न म्त्यूपे जागतिः. न 
काले स्नाति; न काले शुङक्तेः न वा पाठान्स्मरति ! यतः भातस्तरां न 
वुध्यतेऽत्ो न विहारं निर्याति, बहधा च सज्यते । एवमन्योप्यदक्षधिन्ति- 
तसथं न भटिति भरारभते श्रष्टावसरश्य देवयते ¡ एवं हि विलपन्तो देवे 
निन्दन्तः श्रूयन्तेऽलसाः--अय प्रातः पच्चवादनवेलायां मयेतः कलिकातां 
अति प्रस्थानीयमभून् ; परं चिरेणेदस्थां रेलयानं च निरक्रमीदिति किं 
करोमि मन्दभागः! आत्ययिकं च मे तत्र छृत्यसासीत् ,- तध्िपत्घयते ` 
कालेऽसंनिधानान्ममेति । तथा चापरोपि मन्थरमवरत्तिः परीन्ञाथा काल 
सनतिपात्यमतिपंत्य परीन्ञासमायां संनिधत्ते, तत्र च प्रवेशं न लमते 

` चिर चानशेते । 
अलसो जनो यतो न प्रातरुजिदीते ततोभ्युदयते र विरेतंमन्तःस्थितप्। 

यतश्च न काले स्नाति, स्नात्येव वा न; शीतवाधो मे स्यादिति शङ्कितस्ततो 
नोपास्ते सन्ध्यां न वा रसते देवतोपासायां न चं स्वाध्यायसधीते न. वा 
शाखाणि चिन्तयते ! एवसालंस्छमेव परिशीलयतोऽस्योत्तरोत्तरं कायस 
मनसश्चःसमेधते जाड्यम् । सुतं च पुराकृतमुपभोगेन कीयते नवं 
नोपाञ्य॑त इति दरिद्रात्यस्य पुरयम् । यस्य नामात्माथापि प्वरत्तिमन्दा तर 
परार्था सा कुतः संभविनी । 

इदसमपरसप्यालस्यं या दीधंसूद्रता नाम । योल्पकालसाध्यमथ वहुना 
कालेन करोति स टीर्व॑सुघः ! अयमप्यलसा्िरुक्तान्नातिभिद्यते । यस्य 
खलु गतिर्मन्दा सोवदीयते, स दृयते, से विपद्यते 1 यः खलु विदार्या 
मन्दो लेखने सोऽश्चक्तो नियतेन समयेन होरात्रयादिना म्रष्नावलियुत्तर- 
यितुम् , यश्च शीः स प्रगल्मते तत्र कर्मणीति भूयोङ्कलव्धिस्तस्य भवति । 
यः खल्वप्यध्ययने मन्दः स॒ चिरसधोयानोपि न पास्यति वहेभ्येतुभिति 
तस्य शाख्लावलोकने रसा ग्लायति । तेन चाल्पश्रुत एवासो तिति सव- 
मायुरन बहुश्रततां सम्पादयति । ̀  एवमन्योपि कचिद् वाने वा कतेने वा 
सेवने वा चिरक्रियोऽल्पमेव वयति, छन्तति सीव्यति वा, येनाल्पी- 

_ चलेवास्यादो भवति 1 वं अृरयनरबपूहयम्। तेनातसो नाम न 
१ विलपति \ २ दश्यक्रम् 1 ३ श्मतिक्रम्य । ४ पश्चात्तप्यते । 

५ श्सिनां कर्मप्रवचनीयेन योगै. द्वितीया 1. । 



उद्योगिनं पुरुपसिदसुपेति रचमीः 1 दर 

जा सम्पयत उत्युपपथते, कृच्छेण च॒ जीवतीत्ति युक्तस॒क्तम्- 
अलस्य हीति ॥ 

(*९) उद्योगिनं पुरूपिदसुकैतिं लक्ष्मीः । 
उयोगी भयत्नशीलो ञ्यवसायीत्यनरथान्तरम् । उयोगिशब्दे नियोगे 

मत्वर्थोय॒ इनिः, तेन यो नित्युदुङ्कते य चग शछषीलयति स उद्योगी, 
नंतु यस्य कादाचित्क उयोगः ! स च यदि पुरुपसिह सिंहपराक्रमः साह- 
सक्च भवते तदा श्रयं टुरापासवम्नोतीति म्रकरत्तो विपयः। 

उश्रागस्तावसछृतिनियतः प्राणिनाम् । वुद्धीन्द्ियाणां कर्मेन्धियाणां 
मनसश्च सद्भाव एवात्र लिङ्कम्। अन्यथा किसथानीमानि स्युः। न 
दनक किमपि विधत्ते विधिः। चरत आभरन्त्या्गलाः--अलुयोगो 
मनसो मण्ट्ररमिति। 

यदीच्छरछ्खं जीवेयमिति, स्वस्थः काये स्यां स्वस्थश्चेतसीति तदा 
कसु लाक्क्यु वैदिकेषु चाभियुञ्जीत । तथा चास्तायः--शछवेन्तेवेह 
कमणि जिजीविषेच्छतं समाः इति । श्वरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येद्- 
कमंण्' इतिं भगवटुक्तिरपि प्रवृत््यावश्यक्ं स्मारयति नः। न खदु व्यापा- 
स्मन्तरेणं करतलगतापि शुक्तिविय्छति मौक्तिकानि) इहं देवता 
किञ्िटुत्पायं भवति, किच्चिसाप्यः किञ्चिच विकायंमिति त्रिविधं कर्मं 
कुर्वाणिनैव तेन यगदेमः शक्ते कल्पयितुम् । इतरस्वलोगोऽनिषटं 
भाचयति, विङृतचेता भवति, व्याधीयते च; कृच्छेण च जीवसि विसा- 
ननां च महतीं विन्दति । आस्तां तावदन्यो वराकः +खगाधिराजोयि सु- 
द्ोगेनेव वृत्ति कल्पयति । तदुक्तम्- 

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कायांणि न मनोरथः । 
न हि सुक्रस्य सिहस्य प्रवसान्त सुखे मगाः ॥ 

इत्थमुयोगाधीना कोयंसिद्धिरिति स्थि्तम् । देवानुप्रदोप्यनुदुक्तेन 
दुखेमः । तथा च श्रुतिः--न ऋते श्रान्तस्य सख्याय दवाः इतिः 
-सृपा भ्रान्तं यदबान्त दषाः इति च । न्राह्यण चां मवत्त--नानाश्रा- 

१ परवृत्तरवस्यम्भावम् । मनोक्नादितवाद् बुन्. 1. श्रावर्यक्ताधम्यंयोणिनिसितया- 
चायंप्रयोगध्च } । 



६४ । 7 ~<" प्रस्तावतरद्धिणी। | 

न्वाय धीरस्तीति पूर्वेभ्यः शुश्रमेति । तत्र वहुविन्नानि प्रेयसीति प्रारग्रेष 
कम विध्नाः सयुदधवन्ति नाम | यदि वि्नैः परतिदटतो मोतो. भूत्वा- 
ऽपारसमात्त एव कमणि विरमति तर्हिं स न . सिद्धिमासुसात्सामान्या- 
मपि, विशिष्टा तु दूएयेता 1. तेन कायंतत्पंमुदयोगावियमः सान्तराये- 
प्वाप कसस्वनिवेदः सिद्धेमूलम् । अत्रार्थे -पुरातमसितिहासमाचक्ते-- 
असीद्पुस बङ्केु बोपदेवो नाम विप्रः ¡ स सन्दमेधः पर्यध्ययन इत्यसक- 
च्ड्ुतमपि न विजानाति, कर्थचिज्ज्ञातमंपि न कालान्तरे स्मरतीति गुरुणा 
छत्सितः सती्यंश्च विडम्बितोमूटरनं च निरयासीत् । पथि कष्यचिदछूः 
पस्य वेदिकायां गतकान्द्र्रा सं जानपदान्प्रच्छुति कस्मादेते संवृत्त 
इति । त यहूर्लोका अस्माचछरूपाचित्ययंद च्रनैरुदकमुदेच्यन्ति, तत्संघर्ष- 
रजा इम गतेक्रा इति ! इद् 1सरशम्प.स सहसा ग्रातबयुद्ध एवं स्वगतमाह-- 

यदि वटसङ्कपेणेनासक्क्तेनोपलमध्यां वेदिकायां. गतं . आत्मानं 
लभन्ते तदाऽभ्यासनेरन्त्येर वियासंस्कार। मे चेतसि किमिति "नो जाये- 
-रन् ? एवं- कृतमतिः स गुरुयुपससादोऽध्ययने चाभियुयुजे। तथाऽ- 
सियुक्तो गुर्छश्रपारतत्वसौ -यां वेदुपीमापसा कसर न विदितेति 

, नेद वितन्यते । ^ = 

ˆ मन्दोप्यविरतोद्योगः सदा विजयमागुमवेदित्यामाणक्स्य चरसितायतां 
` {नदश्चयत् कल्पत्तसुपास्याच् नीतिषिदो वदन्त 1 तद्यथा-~ः 

एक्रदा मिथः स्तेहेन वतमानो -कमटशशकावदमदमिकयाऽधावताम् , 
` समयं चाछ्कुरुतां यत्तर.आवयोः प्रथमतरं निदिष्रं प्रदेशमासादयेत्स विज- 

. यमाग्भवेदिति। शशकश्वारशी्ः कमठच न्कल (१) इव भन्दग॑तिः। भारव्ये 
- -घावने श्धकः कयाऽपि कालकलया मंहान्तंमध्वानसक्रमीत्। स पृष्टतो 

शमपातयदपश्यच्च -दूरेऽवदीनः - कमठ `इति । ' एवं सति सोचिन्तय- 
` च्छक्यं मया कच्ित्कां विधमितुम् । वरदाः मे सुन्मासासादयिष्यति 
तदा भूयोपि ्ुततरं . धाविष्यामि देलयेव च तमतिक्रमिभ्यामीति। इद 

` चिन्तयित्वा स न्यपद्यत गाटं च न्यद्रात्। कमरस्तु सन्दसन्दं ` कौम्यन्न- 

१ तत्रह {` २ -परिग्लानोऽध्ययनाय । ३. पटैः 1.: ४ संविद् \.च्यव्- 

स्यामिति यच्त्: १ 



उद्योगिनं पुरूपसिहद्पैति खद्मीः । ६५ 

विरतोयोगो गन्तञ्यं स्थानं परवेतरमध्यगच्छत् । कालान्तरे सुप्रोष्थित 
शशकोऽतिरंहसाऽधावीन्सन्थरेणं कमठ निर्जितोस्मीति चाहपीत् । 

~ एवं य दच्छति स्वेन मान्थर्थेणान्येन वा सहजन दोपेण समानव्यवसा- 
येवयस्येरवदीनो सा स्म सूवसितिस निरतन्तसमद्यञ्जीत 1 निरन्तरमरयुञ्जान 
एव वेगुरये वेकल्ये वा सद्यपि सिद्धि हस्ते करिष्यतीति निश्चप्रचम् । 

यश्चेच्छेद्ठंसीयान्वसिषठो वा स्यां प्रथितयशा वा लोकस्यासिपूजितो 
चा भूमासं स साहसमाचरेत् । यदा रंखसामान्यमष्टुवानोपि सुखाव- 
शेपं कामयते, संभावितो भवन्नपि भूयसीं संमावनासिच्छति तदा सिद्धि 
संभविनीमखरेन्तमाण उपस्थितं युखं सखोपकरणं च कासं यताम् ; 
मे तत्खदाय, यदि पर भूयः सखपुच््चैस्तरं पदं वा लभेयेति मन्यमानो 
यक्किमप्यपू्व ठष्करं महत्तरं च प्रक्रमते तत् साहसस्भवति । नायं नियमः 
साहस टलबद् व मवताप्व ! प्वाचपात्त विनाश्चोपि श्यते त॒त्छ्तः | प्र 

यदा साहसं फं प्रपते तदा विस्मापकं तद्धवति यशस्करं च । साहसे श्रीः 
प्रतिवसतील्यु्तम् । 

न साहसमनारद्य नरो सद्राणि पश्यति । 
साहसं पुनरासुद्य यदि जीवति पश्यति 11 

ति च नीपिषिदां डिख्डिसः। 
यदा कच्चिद् चयस्थस्तटस्थो वपासु मध्येगङ्धमाप्लाव्यमानं कमपि 

कुमारं प्रेते तदा तदसहमानस्तपरीप्सया सहसा वेगवाहिनीं वादिनी 
मवगाहतेः, न स्वं सामथ्यं चिन्तयति न नदीवेयं गणयति न वावर्ता- ` 
च्पेत्तते कमारमेवासिलदय शरवदप्रविहतो यातत, तमालम्बते, तं परिव्ा- 
यते । एतेनायमनपायिनीं ख्यातिमुपेति लोकस्य प्रियः प्रशध्यश्च भवति । 

यदा च शवुसेन्यतूहस्य प्रतः पाप्णिप्राह्याः स्यामेति विमानचिशन 
पञ्च र्वतरःन्तं सवक्तजाचता अबद्धारस्तदा पय कोटः साहसस्य हसस्य 

भ्रद्रद श्विता भति! पाकास्सक्नः चास्कछन्द्नः प्रतपत्तिप्रदषच येदि ते 

पर्सन्वाच लातग्रान्त तदा य सहतायवाप्नुवल्त मदायासं विथ 
चा{धगच्द्न्तं। 

----------- ----------- --- ५ 

१ हिय लट ! २ निशितं च प्रचितं च । मदूरव्य॑चक्रादिः । ३ अतिशयेन ` 
वस्सान \ ख तरुणः ।! ५ परिवरातुमिच्छया \ 

८ प्र० 



. प्रस्तावततरङ्गिःखी । 

नैगमोपि साहसेन यत्साधयत्ति तसपरातिदहा्यमिव भवति । यदाऽर 
पश्यति सुद्धमे्तिकया प्रापो मेऽवसरः, स चन चिरं तिष्ठेदिति तद् 
स्वा नीवीं ' वाशि्ये पणते । सफलं चेत्तद् वाणिज्यं भवति स तावती 
सम्पत्तिमाप्नोति यावतीं सामान्येनो्योगेनानारतेनापि वपंसदस्रादपि 
परेण नाप्तुयात् । 

यजानो हि सविरोपग्रय॒त्ता मवन्ति मा स्मापक्रमिषुबहुच्छला 
इति। उक्तं 

प्रायेण हि नरेन्द्रभ्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते । इति। 
अयसतचरोक्तार्थस्य संच्तेपः--उद्योगायत्तो योगक्तेमः पुंसाम् । उद्योगावि- 

रामेण परिग्लानिहदानिविघ्रविघातः परभागाधिगमश्च पुरुषस्य भवन्ति । 
तथापि न तावता श्रीमान्स्यातिमान्वा भवति यावन्न साहसमाश्रयतीति। 

तस्मस्सुष्र्तसुयोगिनमित्यादीति । 

(२०) चयम् । 

धैर्य नाम स्थिरवुद्धि्ताऽदहायं निश्चयताऽनुदेगो वा चेतसो भवति । इदं 
चानेकधाऽभिव्यज्यते । अनटुगुेषु दशान्तरेपृच्वावचेष्वारम्भेषु वत्ति 

-स्थैर्थेणेदं तावदसिव्यक्तिमेति । इदमच्र प्रायेणाललोकयासो विन्नविसस्म॒स- 

माणा एव बहवः कायं नारभन्ते । प्रारभ्य वा विघ्नः प्रतिहता वर् 

` सन्ति कायंमनवसाय्य । केचिद् विरला एव विन्तेजंलीयमाना अषि 

भरारब्धं न परित्यजन्ति परिसमाप्ते, ते धीराः । पुरा किल देवाः चीरा- 

णवं मन्थितु परवत्ता सहाहं रत्नानि लब्ध्वापि परितोषं न गताः, न च 

तत॒ उद्रतेन शालादेनोदधेजितास्ततो मन्थनाद् विरता यावन्मप्सिततमा 

सधां प्राप्ताः । तदिदं पेयस्य माहात्म्यम् । यदा _वाऽम्यासन्र निगता योधा 

कालिकेन वर्वेणातकितोपनतेन करकापातेना्नायसासग्त्यवकन्यन च 

कदर्थिता अपि, शरणएमलभमाना चपि, शात्रचरनुता- प नवय 
१ मूलवणिग्धनम् । २ खुचन्तप्रतिरूपकमव्ययम् ॥ एतयोये प्वमी शिष्टप्रयो- 

गात्! ३ विसरः = समूहः 1- ४ श्रवपूर्वारस्यते्यन्तात्तवो ल्यप्. । ततो नन् । 

५ पुनः पुवरहन्यमानाः । गतौ त॒ जद्धन्यमाना इति कूपम् 1 ६ प्मसिना कमेप्रच- 

वनीयेन योगे द्वितीया ।, 



~~ 

पयस् 1 ६७ 

-पदमेकमपि निव्स्यामो यावन्न द्विपो निर्जगाम इत्ति उयवसितवुद्धयो 
भवन्ति तदा परा हि कारा धृतेमेवति विजम्थिता 1 यदा वाऽल्पसंख्या 
सैन्याः बहसंल्यैः शत्रसैन्येः समासादिता भवन्ति, दुर्गस्था वाऽऽवेष्टयन्ते- 
ऽन्नाय्ेन च चिना क्रियन्ते सद्वेडं ` चाह्यन्ते सेन्यस्यत स्वानि शखरा 
सग्रश्चात्मानं ससपेयतेति तदा चरं प्राण्यागो न तु परहस्तगसन मिति 
व्यवसाय निर्वेदं चानास्थाय यद् युध्यन्ते परं च पराक्रमन्ते तदपि 
धैयस्य विलसितम् । यदा च गर्भ्वरः कश्चिन्माणवकः पूवेकसंविपाक- 
जनितेन विपल्नालेनामि मूयते, सातापिक्विरहो वाऽस्य जायते, "धनं 
चाऽस्यापद्ियते, भातरो वाऽस्य ध्रियन्ते तदापि यदयं पापकं नानुचिन्त- 
यति, अधर्मे वा पदं नापंयति सोपि धैयंग्रभावो भवति । 

इदमपि पैर्यं भवति । यदा कथ्िन्महाजनः ^करोस्स्यन्ति सेऽग्रजा यदि 
वस्तुस्थिति यथातथस्ुदाहरिभ्यामि, निन्दिष्यन्ति सां नयकोविदा यदि 
स्वासिघ्रायमत्रावसरे प्रकाशमाख्यास्यासि, सहती मेऽथंहानिर्भोघ्यति यदि 
राजमनिन्रभ्यः स्वसायं निवेद यिष्यामि, निधनं से नियतं यदि सस्य वदि- 
यामीति विदन्नपि क्रोधं वा निन्दां वाऽथंहानि वा निधनसपि वौऽगण्- 
धित्वा न्प्राय्यात्पथः पदसपि न विचलति तदा प्रकर्पप्॑न्तो धेप्रस्यावि- 
मवं याति ! अच प्रहवादलिस्तघ्चुकरतग्रश्रतयो महात्मानो निदशनानि । 

इदं चापरं धैर्यम् । यस्य खदु लीलावतीनां कट त्विशिखोश्चित्तं न 
लुनन्ति सोपि परं धैय॑माविभांचयति । प्रायो यतचिद्दानां सुनीनासपि 
समाधिमेदम्रमधो भवन्ति मेनकादयः सुरयुवतयः। विद्यमानेषु कामो 
दीपनेषु ये स्वस्थाः शान्ता सनागप्यविकरतास्तिष्टन्ति ते धीराः | उक्तं च-- 

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीराः! इति । 
लोकः प्राय णार्थेयु छभ्यति । ये खल्वधिकारेपु गुरुषु नियुक्तास्ते 

अलोभ्यन्ते कायांधिसिसंहतीमिरुपदासिः । न च कमन्ते लोभं नियन्तुम् । 
यदा कल्विननिमांखभागाध्यन्षो वासतुविद्याविशारदः कृतसंविद्धिः* केश््चि- 

ऊ्तयुद्रणां दशसह सयोपग्रदानेनायुलोमं मयि चतस्वेति प्राथ्यंते तदा स. 
चवेडा=सिहनादः । २ उत्शदन्ते । उपपराभ्यामित्यात्मनेग्दम् । ३ वाणाः । 

४ उत्कोचः ५ संचित् = समयः ६ सहश्वमेव साहखम् ¦ दश साहचाभि 
समाहतानीति दशसादखो ।! तया 1 
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यच्चेप तत्पयाकरोति तहि परां सीमानं घेयंस्य उग्रनक्ति । 
कदाचिस्पाछरता दुर्गता अपि व्यतिरिक्तं धेयं विजुम्भयन्ति । -यदा 

णं वा कार्पापरणं वा भिक्षमाणाय जस्ये केनापि प्रमादास्स्वणयुद्रा दीयते, 
स च प्रमादं एवायसिति जानती तां पराददाति तदाय्युच्चेर्भेयं प्दश्ेयति। 

मानाहस्य माननिरपेक्ततया स्वकायंता्पयेसपि धेयेमुत्छटं मवति । 
इह भारते वरये परदाभ्यानिुक्ते महा नभूटुत्सवो देहल्याम् । योऽस्य देशस्य 
निर्मोचयिता, चेन नीतोऽनुशि्रत्वात्र्यो जनस््विरस्य स्वातन्त्यसुखमन्व- 
भृत् स मनस्वी सहामाग.श्रीगान्धी तदानीं विभक्टतरे नो्लालीति प्रथिते 
वद्धषु प्रदेसे जाल्मेर््लच्छहतकेरुपपीडिताः कृपणा आय प्रजाः पयेत्रायत 
सीन्त्वव चोनिष्यन्देन च प्रोदसाहयत । अमात्यपरिपदा सासुरोधं सह् 
मानमाकारितः, सवं वयघ्युरका चअत्रमवतां दशनेनात्मानसनुग्रहीतुमि- 
च्छःसः; तत्सत्वरं संनिदधतायुत्सवे भवन्त इति वलवस्रचोदितश्च । धेये- 
धनः स महात्माऽऽत्मनः संभावना प्रषटतःक्ृत्यं नोच्माखालीकायमटुपेचयं 
गुरुतरं चेति नेदं शक्रयमन्तरा विहन्ुमि्यत्तरं परादात् 1 तेन सखन वा 
दुःखेन वा लोभेन वा सानेन वाऽविक्स्प्यसस्य धेय सहात्मन इति भ्रसि- 
द्धोप्यथः प्रसिद्धः । ४ 

धेयं नाम पुरपस्य कोप्यन्तःसारो भवति चद्वषटम्भेनोपनंस्यन्तीय- 

पदः पश्चन्नयं न साध्वससत्नो भवति, न च म्रतिपत्तिमूढो भवतति, न 

पथह्व्यवते, नात्मानसवसादयति । यदा चापद्रतो वति; जहात्येनं राः 

स॒हघस॑स्च, दृष्यतेऽस्व चसो व्यपदेशश्च , तदुप्रि तत्सह्ायस्तदाटम्ब एप 

-न ग्लायति, न शोचति, न चादतप्यते । धेय्- खलु क्रिसपि मदत््वम- 

पयति मरष्यान् । धीरा महान्त इति मान्यन्तेऽधीरश्च लघव इत्य- 

चमन्यन्ते । चयं धीरोऽयमधीर् इति भेदरतु विपसस्थयोरेव विष्फुरति 

न समस्थयोः । उक्तं ह्-- 

१ मघुरम् । र स्वाद्घे तस्प्रत्ये कम्योरिति क्तवा, तस्य तृतीया शश्लीन्यन्यतः 

स्वामिति रासे च्यव - ३ कुलम् ! ४ अतेर्ग॑त्वर्थकत्वारिणचि. कतुः कमंत्वम् 1 
यत्र विषवेऽस्मत्छतिरलुवादकला द्व्या । ५ स्फुरतिस्फुलत्योर्सिनिविभ्य इति 

येकदिपक् एत्वम् । 
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उपस्थिते विप्लव एव पुंसां समस्तभावः परिमीयतेऽतः । 
अवाति वायौ न हि तृलरारोर्भिरेच्य कश्चिलखतिभाति सेदः ।! इति । 
लघोविकारस्ततुनापि हेतुना चलस्ति दभा: शिथिलेपि साते । इति च। 
धीर हि पर्वतवदविकस्प्या भवन्ति योरायासप्यापदि यानधिच्त्य 

अवर्तन्ते दछान्तोपन्यासाः कवीनाप्--श्रवातेपि निप्कस्पा गिरयः, द्रुम 
सातुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेपि ते चलाः, न पादपोन्मूलन- 
शक्तिरहः शिलोच्चये मृति सास्तस्येऽत्येवसादयः । एतानेव च महाः 
मागानित्थं निरूपयन्ति कचीश्वराः-- 

सम्पत्सु महतां चित्तं भवेदुटपलकोमलम् । 
विपर्पु च महदारैलशिलासंघातककशम् । इति 1 

यस्साद्विपदुत्तरणतर खि्धैये सत्ति महानेप गुणः पुंसां तस्माद्धिधुरे 
काले नेत्॑याञ्यमिद्युपदिशन्ति सुनयः-- 

ठ्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवलं परिदेवयेत् | 
क्रन्दने वधैयत्येव त्त्यान्तं नाधिगच्छति ॥ 
केवलं ज्यसनस्योक्तं भेषजं नयकोविदैः । 
तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिव्जनम् ॥ इति ॥ 

( ०८ ) अङ्घीक्त छचतिनः परिपएछयष्त । 
द सवः संठप्रवहारः प्रतिज्ञानिवन्धनः । अल्पका अपि प्रायेण 

अतिन्ञां निवाहयन्तो टरश्यन्ते महान्तोपि। यः कथ्चिक्किद्िदडकसोति 
स ॒तत्पालने प्रचरणो भवसि । अदं त्वाऽमुकरिमन्परदेशे श्वो द्रष्टास्मि, 
गृहान्गतोहं प्रं ते जलखिष्यासि, स्वया योजनन निसन्विततस्ते गेहमश्च 
सध्यराहे प्राप्स्यामि, श्वस्त्य्रा समं प्रातविहारायायातास्मि, सुरं न पा- 

, स्यामि, सासं नाशिप्यमि, जीवं न दिसिष्यामि; परं नाचिश्वप्स्यासीतये- 
चसात्िकाः प्रतिक्ञाः प्राकृता रपि जसाः कुवन्ति तरन्ति च प्रीयात् | 
विपयेये तु सच। स्थितिविरसंस्धुला स्यात्सव च त्त्वां स्यात् ! एव- 
मत्पानासपि प्रतिज्ञान।मपरिपालननानल्पा प्रतिक्नातुर्निन्दा सवति परं 
च लाघवम् । 

३ प्रायो भूम्नि । तततः पष्दमी शिशाद्मोदिता ¦ 
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पर न 1ह् सवाः प्रतिज्ञाः टुखनि्वाह्ा भवन्ति । विपमा भीप्सश्चि 
खन्त काश्चन दुस्तयः । तास्तु सुकृतिन एव शक्ञस्तरीतुमिति सुकृति 
पदस्य प्रकृतेथवत्ता । सुशृतं सश्चितवन्तः सन्ति सन्तः फियन्तधित , 
यानधिक्ृत्योक्तं मलिनमएुभङ्घेप्यञुकरमिति । ते हि पेय॑धना अहार्य- 
निचयाः सुविचिन्त्य वाचरदीरयन्द्युदीरितां च रक्तन्ति प्राणएपशेनापि । 
तदुक्तं पण्डितिराजेन जगन्नायेन-- 

विदुपा वदनाष्ाचः सहसा यान्ति नो चहिः। 
यात्ताश्वन्न पराश्चन्ति द्विरदानां रदा इव ॥ इति । 

विरला एव सत्यसङ्रा मवन्ति लोके ! यक्तिञ्ित् सकर स्वहितं 
च प्रतिश्रस्य तद्रत्तन्तो जना दृश्यन्ते बहवः, न॒ तु तान्प्रति सत्यप्रतिज्ञा 
सत्यसन्धाः, सर्यसङ्ुस इम इति प्रध्रतेसिलापः। ते सासान्यासतु न 
किचिद् दुष्करं संगिरन्ते, संगीयं वा दुःखलेशयुस्रेहमाणा वैपस्यमाप्रा 
विभ्नः प्रतिहन्यमाना देवान्तरितपौरपा वा प्रतिक्ञां विजहति, सवंथा- 
ऽप्रभवन्तो वा कृतामपि तामपलपन्ति | महात्मानस्तु ल्लोकातिगेन धैर्येण 

:खौधं सहन्ते, प्रतिज्ञाताथेस्यानु्ठाने तनूपातमपि नाद्रियन्ते । 
तात्तं दशरथं द्रषटूुपयाद्युपस्थिताभिषेको रामः । दशरथश्च शोक- 

परिष्टो न किमपि मापते । तत्र संनिहिता केकेय्याह-रम ! महा- 
राजस्ते रुपित इति न, किसप्यस्य व्य॑सनमित्यपि न । अयं तु धर्मसंकटे 
वतते । पुरा दैवासुरे संम्रामे सशल्य एप मया युक्तप्रुपचयं रकित 
इस्यनेन मे चरौ दत्तो । अयेप सया याचितौ तौ, विशांपतिरपि च सन 
भ्राक्तवदनुतप्यते { न चोत्सहते व्वद्धयान्मनोगतं वक्तुम् । यदि ग्रति- 
जानीपे राज्ञो विवक्षितं ध्वयि न विपस्स्यते ततस्तदभिधास्यामीति । 
म्बा मे जानत्यपि मदीयां पित्रभक्ति सत्यसन्धतां च नाश्वसिति मयीति 
रव्यथितः स भ्रव्याह-- 

हं हि वचनाद्राज्ञः धतेयमपि पावके । 
मत्तयेयं विपं तीत्रं पतेयमपि चाणवे ॥ 
तद् ब्रूहि वचनं देचि राज्ञो यदभिकाङ्क्ितिम ¦ 
करिष्ये भ्रतिजाने च रामो दिनाभिभापते ॥ इति । 

3 दुःखम् ! २ विनट्च्यति , 
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एतच्निशम्या हितग्रत्यया केकेयी प्रस्यवोचत्त-तच वरष्रये मया भर- 
तस्यासिपेचनं तव - च चतुदश वर्षाणि वने वासो. याचिते इते ~ 
रमश्वेदं सहपमभ्युपागात् मात्रा कौसल्यया “उपाध्यासान्दश्ाचाथ 
आचार्याणां शतं पित्ता । सदं त॒ पितन्साता गौस्वेणातिरिच्यते ¢ 
इति शाखं स्मारयन्त्या ब्रव्यादेश्यतां पितुचचःः' सा गा वनम् ; इह्य 
योध्यायां तिष्ट बस्चमतीं च शाधीति दठसतृशिषोऽपि, रात्रा लदंमणेनापं 
वहूविधं प्रोत्साहितोऽग्रघरष्यत्वं च प्रत्यायितः साञ्चलिवन्धं च भरार्थितोपि 
चीरजटाजिनी भूत्वा यथाऽऽगतं वनं प्रवत्राज व्रश्च क्लेशनतुबभूव 
प्रतिज्ञानं तु न तत्याज) यदा च भरतो रासं प्रत्यानेतुं चित्रच्रूटं प्राप्य 
तमनुनाथति तदा धेयंधनः सुछतेकनितलयो रामो यदभणीत्तदवा्पि 
मृच्छैतीव श्रवणयोभूँतानाम् । इदं हि तेन संशव्दितम्- 

लदमीश्चन्द्रादपेयाद्या हिमवान्वा हिमं व्यजेत्। 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः । इति । 

यदापि रामो यद् यस्मे प्रतिश्रणोति तद्वश्यमाचरत्तिः न जातु 
प्रतिश्रवं वितथं करोति 1 वनमावसन्तं तं वनौकस ऋषयो रत्तोभिरपद्रू- 
ताल्राणं याचन्ते । स च तस्रतिजानीते विखम्भयति च तान् सद्य इमानि ` 
सँदयतास्मि शमं च स्थापयतास्मोति । एतदुपलभ्य सीता निवरेपु 
नेऋैतेु न युक्त हिसा प्रयोक्तु › त्वमिदानीं तपस्ये स्थितः, क तपः - 
छ च शष्वपरिमरहः, देशघमसतु पृज्यतामिति खेदाद्रहुमानाञच स्मारयति 
भतीरम् ! अत्रापि प्रस्तवे यामथर्वा वाचञुवाच रामः साऽयाप्यतुना- 
दती दिगन्तराणि । इयं सा व्यचसायास्मिका वाक-- 

अप्यहं जीवितं जां त्वां वा सीते सलद्मणाम् । 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुच्य त्राद्यणेभ्यो विशेपः! 
तदवश्यं मया कायसृपीणा परिपालनम् ।। इति । 

शान्तनवस्य देवघ्रतस्यापि प्रतिज्ञायाः पत्तिः कस्य न विदिता । अथं 

ह्. खल्यवत्या दाशकनयायाः परुरुपयमं सापल्याच्छङ्कमानं दाशं पसिः. 
१ चीरं च जशधाजिन् चेति चीरजगजिनम्- ! ततो मत्वर्थीय इनिः ! २ अद 

पूर्वः श्णोत्तिः प्रतिज्ञाने वदते ' ३ नाशवितास्मि ! ४ राघ्रसेषु । ५ तप एव ताव 
- स्यम् , तस्मिन् \ ६ केचिदविशेपेण विभाषामिच्छन्तीति मतमाध्रिच्य कर्तरि षष्टी) 



७ प्रस्तावतरद्धिणी ¦ 

तोषयितुं प्रव्यजानीत-- 
श्र्वतां भूमिपालानां पितुरर्थाय सारत । 
इद् मे ब्रतमादसस्व सत्यं सत्यवतां घर ॥। 
योस्यां जनिष्यते पुः स नो राजा भविष्यति । 

राजसंसदि यदिदं.प्रतिन्ञातं व्वया तत्र नाहं संशये, इदं तवेव सट- 

शमिल्युदीयं दाश आह--यत्तवापत्यं भविता तत्र मे संशयो महानिति । 

ततो दाशस्य भूयः परितोपाय प्रतिक्ञान्तरं घोरतरं करोति देवत्रतः-- 
दाशराज निवोधेदं वचनं मे दपोत्तम 
श्रवतां भूमिपालानां यदूत्रवीमिं पितुः छते ॥ 
द्य प्रभृति से दाश ¦! ब्रह्मचयं भविष्यति | 

पुत्रस्यापि म लोका मविष्यन्त्यक्तया दिवि) इति ) 

इदं वचो निशम्प्रान्तरिक्तवर्तिनो देवा गन्धवाप्सरसं ऋषयश्च तं 
देवघ्रतं इमैरभ्यवर्पन् सीप्मोऽयमिति चाघ्रुबन् । तत एवास्य भीष्मः 
इति समाख्या पप्रथे | 

वत्सरालस्योदयनस्य प्रधानामात्यस्य यौगन्धरायणंस्यापि प्रतिन्नाभार 

कस्य कंथाचुद्धोरविदितः । तत्रभवत उद्यनस्याखेरभ्रसनक्तस्थ कान्तापरि 

ष्वङ्ाभिष्वत्तस्य वीणाभिरतस्यरणिनाऽरातिना राज्यमागरषटम् । - तस 

त्यापत्तये कृतप्रतिज्ञेनानेन या व्यंसनसन्ततिर्विसोढा सा न शक्या 
म्राक्रतेन केनचिद् विषहिपुम् । 

चीरेण लोकोत्तरेर्येण प्रतपेनापि महान्धरतिज्ञाभारो निन्यृटः 

नाहं पय॑ङ्कुसधिशविष्ये यावन्न पितू साष्ट शाद्वमचनजित्य भूयः प्रति 

पचे, नाहं शाव्रहस्तादनाच्छि्नायां चित्तौडथ्ुवि पदमपयिष्यामीति यद्- 

नेनोिक्तसच्चेन प्रतिक्ञातं तनिवंहणे नानेन व्यलीकं किमपि गाणतम् । 

स्यापदवहृलानि निजंनसम्पातानि वनानि श्रान्तानः विपा प्रस्था 

नारि चासिथितानि, गिरिगहराणि प्रतिभमयानि चाध्यु[पतानिः नसमा 

लानि गिरिर्णदीजलानि तीर्णानि। कि बहुना ! घधुत्तितेनानेन 

१ कथाविशारदस्य \ २ यमाच्छिन्नम् 1 ३ क्टपरस्परा। ४ दुःखम् । 

५ मायः । ६ नाप्रकररे गिरिनदादीनाञुपत्तंघ्यानमितिं पतते णत्वम् । 



अनपदवासस्य नगरवासस्य च तारतस्यस् । ७३ 

सेवितानि, पलाशिपलाशंपाकेनालवशेन सोलनेन कथं कथमपि धारि- 
तानि गात्राणि। प्रतिज्नातंतुं न हारितम् । एतद्विषानेव पुरस्छत्य 
कन्ित्कविराद- 

ज्लुनवेदीक्कस्या जलधिः स्थली च पातालम् । 
वल्मीकश्च स्मेरः कृतप्रतिज्ञस्य वीरेस्य ॥ 

अप्र्वेवमाह-- 
उदयति यदि भानुः पल््विमे दिश्विभागे 

प्रचलति यदि मेः शीततां याति बदिः, । 
विकसति यदि पद्मं पवतानां शिखापर 

न भवतति पुनरन्यद्धापितं सज्ननानाम् 1) इति ॥ 

(२२) जनपदवासस्य नगरवासस्प च तारतम्यम् । 

इह लोकेऽथंवन्त्यपि वस्नून्यन्योन्यमतिशेरतेऽथेवत्तया । न हि सपे 
ऽथः समप्रमोजनाः समोपकारा वा । न वा सवत्र सर्वे गुणा दृश्यन्ते । 
ठ्यतिरेको हि लव्यते | 

कल्याणी तावद् श्रामे वसतिः । मामो दीच्छरकृतो नगरः च मानव- 
छृतमिव्यभियुक्तः। ग्रामेषु यथा सुदशं सगंसौन्दयं न तथा नगरेपु । 
पूर्वत्र हि खष्टरियं सष्टिरठ्यवदहिताऽमिसखेऽभ्यारे वा वतेते द्रष्टुः 
उत्तरत्र स्वन्तरिता गगनोल्लेखिशिखरासिहम्यंमालासिस्तिरस्छता चावे- 
शलन-धूम्यासिन्येकता च प्रतिर यं प्रतिसंसरणं च चञ्नचूयमाखाभिरै- 
विक्ञापनःथाभिः सतूर्याभिः शकटीभिरत्यन्ताग्रेवान्तर्धीयतेऽ्णोः श्रव 
णयो । चेततनाचेतनोभयग्रषेरचिभालनस्य तसरतिश्रदाकगनस्य तचिसर्ग- 
निरीक्तणस्य तद्रामणीयकोपमोगस्य च प्रामप्वेवावस्यो न नगरेषु । 
पशुसङ्घेः संचरमाणाः शकुनि निछुरम्बाणि चाभितो निरी्तमाणा भामी 
णास्तत्तत्स्वमावं परिचिन्वन्ति तत्तद्रतानि च विजानन्ति । मेवनादान- 
लासिचोः लास्यं पश्यन्ति, केकय श्रन्ति, कोकिलरवांश्च मनो 

#1 

१ पलाशी = च्रक्षः । प्राशं = पम् ¦: २ च्रावेशनं = शिचलि्लाल्ला । 

2 धूमसंघातेः ! ४ घण्टापथः संसरणम् 1 ५ प्रतिश्रुत् = प्रतिशब्दः 1 5 मयूरस्य } 



७४ प्रस्तावतरङ्धिणी 1. 

निशाम्पन्ति । उषान्तवर्तिष्वरस्येषु च पादवन्धनं' चारयन्तः वापर. 
रपि संचूज्यसानास्तच्छलन्यपि हेलया विजानन्ति! मन्दमार्तान्दो- 
लित्तपघ्लवाः प्रतानिनीर्नानासस्याटा विस्तारवतीः त्तेत्रभक्तीः शाष्रलान् 
गोचरान्वनस्परीन्वानस्पध्यांश्च विविधानि नयानि शष्पाणि चालोकमा- 
लोकं तेतेरयेर्वन्धुभावं सखिभावं वोपगतः प्रहादत्ते मुग्धो जानपदो 
जनः । प्रशान्तायां प्ररयुपवेलायां चक्रवालसाक्रमारस्ये स्वेनार्शिस्रा हरि 
तान्यप्यवश्यायग्रसिक्तानि शष्पाख्युपरञ्जयततोऽर्णस्याभिनवोदितस्य बा 
कुपुदिनीनायकस्याभितो दशने मन्दघुरभिसमीरस्य वाञ्जलिभिः पाने 

` आमीणा एवेशते न नागराः । नगरेषु तु सर्वे कृतकम् , नाकृतकं किश्चि- 
दर्ति। छरतकः स्नेहः, कृतक आदरः, कृतकं दाक्तिण्यम्, कतक 
कल्पः, छरतकं टुखोपकरणम् ; कृतका. . गृहाः, कृतका च्रारामाः; 
कृतिकाःखेला; । यत्सत्यं कृतकं महिष्यकमिति ] 

ग्रामेष्वल्पा एव जनाः संवसन्ति, सान्तराश्च गृहा भवन्त्यनुचिद्ि- 
ताश्च; वितता्च कत्रभूमथ इत्य्रतगमां बालाकंमयूखा अन्तरगारमप्र- 
तिहताः प्रविशन्ति समुद्धासयन्ति चान्तरम् । कृपिव्खवसाया मरामीणाः 
आयेरेति भूम्ना प्रकशेपु चेतरेषु व्या्रियन्ते, येपि खल्वन्तर्निकेते छत्येपु 
प्रवर्तन्ते तत्तायरकारादयः कौरवस्तेपि प्रवातं येथेष्टमासेवन्ते, चारोग्यं च 
परसं लभन्ते ¡ भ्रामीणा हि महावष्मैः परिपुा्गा च्डसन्धयो दीक्नि- 
सदपुषो महाप्राणा भवन्ति प्रायेण, नागरस्तु प्रंशनयः पेलवाङ्गाः कृशकाया 

, विवणेवदनाः सामयाश्च भवन्ति बहुशः । एषां च विशेपः शरीर एव 
` न, चेतस्यपि लद्यते। अदायैनिश्चयतया प्रलोमनपराङ्खतया निर्भा 
कतया स्वुःटवादितया प्रकरतिस्थतया चैते जानपदाः सुद् रमतिक्रामन्ति 

. नागरिकाच्। परम्परीणएमाचारमनुपालयन्तो विदेशजं वस्तुजातमनभ्यु- 
पयन्तः परकीयं नेपथ्यं चाननुङु्बन्तोऽविक्रते स्वे रूपेवति्ठन्ते । नाग- + 
रास्तु प्रायेणाल्पसन्त्वा इस्यधीय श्रल्यवस्थितचेतसश्च, वहपेच्ता इति 

१ गोमहिष्यादि । २ क्ित्तिजप् ¦ २ श्ट उद्गम इत्यत्मिनपद्म् ।. 

 वालार्कस्य । भवेषः। ६ शिल्पिनः। ७ आशवः = महाकायाः । < श्ल 
तनवः । ९ धृत्ताः | 



जनपदधासस्य नगरवासस्य च तारतम्प्रम् ७६ 

एते हि सततं संस्कारपरायणा यतस्तत्श्चाहायशुणसपेक्तमाणाः स्वतामव 
दास्यन्ति । रुखध्योचितीः सलीलं सविभ्रमं च निर्वहन्तोऽनद श्च भवन्ति 
दन्द सदिप्यएुताया. 1 

परं नेतदस्ति नगरवासे गुणा एव न सन्तीति । कर्थं वा शक्यं भरत 
शपथो चिस्मतुम्- पण्मासान्मासमावसेद्यस्यार्योष्िसते गत इपि । 
सत्यं सापपं शाकं पच्छ दधि गुडं च सरसं यथया वान्यः 
रस्य इति च उयपदिश्यत इत्यप्यवितथम् । 

प्रायशो नाभिचिनीता वियाु कलासु वाऽमी प्रामीणा विरलमेव 
निर्वेशं लभन्ते कृच्छेण च वक्तन्ते । नागरस्तु विविधविदयाभारभाद्ुस 
भूयसे निर्वेशाय कल्पन्ते सुखं च निवंडन्ते । पूर्वे लोकव्यवटारस्यान- 
भिज्ञा इति वहुधा वि्रलभ्यन्ते, उत्तरे तु व्यवहारे परं कुशला नेतरविं- 
इम्डप्रन्ते । साधूक्तं केनापि विदां वरेण वदावदेन--यदीच्छसि लोको 
मां जानीयान्न चाह किमपि जानीयां तहिं त्राममावसेति । अथेच्छसि 
वुध्येय वस्तु सतत्त्वं लोकश्च मां मा स्म वुद्धेति तहिं नगर पवसेति । 

परिष्कारोपि नाम नात्यन्ताय परिहरणीयः | एपणीयः स भवति 
चाचि वेषे च। यो हि बल्गुवाक्. सुतरेपश्च स कस्य मनो नावजैयति 
कस्य वान्तरड. मोत्तरङ््यति परितोपेण । निसगंस्न्द्रमप्यनलङ्कृतं वपु- 
रप्रसिद्धौ वा शिरोरुदा न तथा दृदयदहारिणो भवन्ति यथोपस्छृताः परं 
ग्रास्पेप्वय परिष्कारः सुदुलेभः । यदि नाम स्यात्त प्राम्यतामेव 
ते विज्य: । 

अवोधोपहता प्रासीरणा निसगत एवान्धतमसे निलीना वस्त्वाभासां- 
स्तुच्खान्वस्तुतया परिगृहन्तिः प्रवादानपि निर्निवन्धनान्परतियन्ति, पितर- 
पैतामहान् मृढान् विश्वासानप्यपरी द्यैव परिश्लिप्यन्वि; पञ्कव इव पर्वणं 
परण प्र॑त्तावता च नया भवान्त । तदद् कस्य नासाऽभसतं स्याद् मास्य- 

वृत्तं स॒मधसः । 
यसच्र निष्कप्रः-न हि स्वायम्धुवेस्मिन्सरगे किमपि दोपलेशेरसपृषं 

गुणेकनिकेतनं समस्ति । प्रामेषु यदी्टा विच्ावितरणसविधा विधीयेत; 
१ श्रभ्यस्ताः 1 सुखसम्बद्धाः । उव समवायं इति वातुः । २ ति भोगं चा + 

२ थे कद्टुतिक्या प्रसाश्यता न भवन्ति । ४ येन पीठेन पद्घवश्वरन्ति स॒ पपेः। 



७६ प्रस्तावतरद्धिणो । 

शिल्पेषु च केषुचन गृद्येष्वभिविनीयेत लोकस्तं न किमपि हीयेत सः 

च समाधीये्त। यदि वा ग्रामे प्रामे वा विच्याशालानि पुस्तकागाराणि ° 

भृवलयैरंसतदा ब्रामवासदोपा मूयसाऽपटृ्येरन् । या चस्य चिन्ताविनि 

युक्तस्य प्रगरधक्तेऋजुच्ेरपुरोमागिनो प्रामीणस्य दैनन्दिनी चया स 
कस्य सहां न जनयति । जायन्ते हि कवयो न च क्रियन्त इत्याभणन्ति 
यामेषु विवित्छाः प्रदेशा एकान्तस्मरणीयाः स्थलीविगेपाः सरितामुपह 

सणि च धियं जिन्वन्ति जायन्ते चोत्तमोत्तमाः कवि्ुद्धयः। भामा रि 
कवयितृणां जनिुवो न नगराणीति सुरित इत्करष्रकपों प्रामाणा 
मिति शम्॥ 

( २३ ) खक्ख राक्ति; कलौ युगे । 
संहतिः कार्यसाधिका कलौ तु विशेषत इति प्रकृतो विपयः 1 यदू 

व्यस्तैः प्रथक्त्वराः परघत्तेरसाध्यं भवति तत्समस्तेः सम्भूय संस्थितः 

सखंसाधम्मवतीति किमच्र चित्रम्} प्रथगवस्थिताः शुद्र ट्वैल प्यथ 

-साहचर्य॑मापन्ना बलान्विता भवन्ति दुष्कराणि च चन्ति । इदं च 

सोधारणं चेतनाचेतनानां भूतानाम् । बाप्पच्येदयानि सन्द्मारतान्दो- 

ल्यानि तनूनि परिलूनि च यानि भवन्ति दृणानि तान्येव चृरान्तरः 

संसज्यमानानि वुल्य॑मानानि च तथा दृढानि भवन्ति यथा मत्तवारणा- 

नामपि सन्दानार्थं प्रभवन्ति । एकस्वसंख्याश्कोपरेण ताद्ररेन समं विन्यस्तः 

संसिक्ञित एकादशत्वमाप््ते, तन्नि्ैशको भवति । यश्चैवं जडेषु समे 

तेष्वभूतपूर्वं काय॑सामध्यमुत्पयते, चेतनेषु प्रतिबोधवस्यु मठेषु तद्- 

तिरिक्षत्पयेतेति सूपपन्नम् । सङ्घे शक्तिरिति यदुत तत्काल्या- 

बाधितसनत्यथिचारि तथ्यम् | न कलात्रेव तत्सदेसनच्च युगान्तरेण्विति 

शङ्धितज्यम्। कलिमधिकरत्योषन्यासे त्वयमभिप्रायो लच्यते वत्तः-- 

युगान्तरेषु कृतादिषु भ्रायेण खक्तिनो लोका वभूवुरित्ि तैऽसंदता अपि 

सुङ्तवेन तपोबलेन च तांसतान्कामान्सम्पादयितुमलस्वभृधुरिति सघ 

न वहपेन्ञामाथुः । कलो त हसितं धमाचरणमवसितं च तपन्चरणमितति 

१ सरलस्वमावस्य । २ रहःश्रदेशाः । रहोन्तिकमुप्रे दत्यमरः 1२ प्रीणयन्ति } 

जिवि श्रीणने उति धातुः । ४ वन्धनाय । 

1 



। सङ्क शक्तिः कौ युगे 1 ५ 

सद्ग एव शरणम् । -अतश्च सुंगतोप्यनुशष्छस लोकं सङ्घं शरणं 
च्छेति! इदं चात्र हेत्वन्तरमभ्यूहितत्यम्--अचयतवे प्रजातन्तरं सज्य 

[भिति शासितारः प्रजाकामानुगा भवन्ति न स्वैरवृत्तयः । प्रजाश्च 
संबरिता एव सत्यः शसिवनलुसानयितुमहां न चिवटिता विसंवादि 
न्यश्चैतीष्टसम्पत्तये सङ्कटन्ते । 

सङ्गे शक्तिरिति सम्यक् प्रतिपच्चो लोको यत्र तत्र श्रेरिकतो दश्यते । 
कचिदासेवजीविनां त्राता दृश्यन्ते, कचिष्रणिजां पूगाः कचिद्रेलनियो- 
गिनां सक्ताः कचिच्द्ितिश्रेणयः कचित्पत्रवाहानां समवायाः । आसतां 
तावद् ठ्यबसाथिनो नियोगिनो वा. चेऽध्यायकती चे चाध्यापकास्तेपि 
समवायिनो सवन्ति ! इमे ब्रातादयः सम्भूय पराभ्रशन्ति, छस्यं च व्यव- 
स्यन्ति ¡ ये तत्र स्वतन्त्रचरत्तयस्ते सवस्य समवायस्यासिघद्धये राज्याधिक्र- 
तान्प्रेर्यन्ति तत्तदस्मदर्थे संविधीयतां तत्तदनिष्टं च प्रतिविधीयतामिति | 
एवं समवायेन प्ररितास्ते याजमन्त्रिणो न पारयन्ति तटुक्तमवन्नातुम् ! च- 
दाऽऽवेशनादिपु व्याप्ताः कसंकरा अल्पं नो वेतनं वयश्च व्याप्रतिहोरा 
अल्पी्यांसोऽवकाशदिवसा इद्येकमत्यमास्थिता आवेदयन्ति राजमन्विण॒ 
प्राथंयन्ते च सव तत्समाधीयहां मासेन, नो चेत्का्ं विरमयिष्यते सर्वेर- 
स्माभिरिति तदा न केवलमविशनेष्वधिपत्तयो रज्येधिकृता अपि महतीं 
चिन्तामापचन्ते व॒लवच्च व्यथन्ते | चावच्च_ तान्कर्मकरानिष्ठर्थोपपा- 
दतन् न सान्त्वयान्त न तावत्छवसपि शाम्यन्त एवसन्येष्व "यूयम् ॥ 

गतः स सम्प्राते कालो यत्र तक्तायस्कारादखः कारवो धावकादयो नापि- 
दयो वा शरा इति द्विजैः सावदेलमाचर्यन्त ! एतेपि समवायोन्सम- 

वेता इति न शक्यन्तेऽबदेलितुम्। यावन्तं च निर्वेश स्वस्य॒ कर्मणः 
काङ्क्लन्ति तावन्तसव प्रतीच्छन्ति नोनम् | 

अन्यत्रापि समवायशक्तिरिषटकरी च्यते । सन्तीह राष्ट यत्र तन 
विदुपां समाजा घसप्रचासर्था्च समितयः । यदा कदाच्छासनाधि्तै 
कमपि नृतनं विधानं विधीयते यच्छाज्रच्छं न यवति यष्टा शास्त 
विरणटि पिव्पतामहीं मवादां च भनक्ति हितं च हन्ति तदाऽऽहिमवत 

9 बुद्धः । २ श्रास्षः = शरीरायासः । ३ अध्येतारः ( छात्राः ) धर्मसूत्रेषु 
दृ्टचरोऽयं प्रयोगः ! ४ स्वामीश्वराधिपतीति पत्ते सप्तमी । 



॥.. प्रस्तावतरङ्धिणी ! 
५ 

आ च कन्याकुमायां विहत्समाजास्तास्ताश्चान्याः सभाः स्वरेक्येण राज्या- 
धिदरतान्मवोधयन्ति बलवच्च प्रचोदयन्तीदं विधानं सथोऽपोर्यतामिति । 
अपोदितं च तद्भवति सङ्खशक्तिश्ोपद्शिता भवति । 

पाकिस्तानस्थापना चायत्तमं निदशेनं सद्भशक्तेः । एतस्य स्थापना- 
यामिह देशे वास्तन्येसुहस्मदाननैनं स्वार्थश्रहाणिर्विसोढा, न स्वजनपि- 
परयोपेनुभृते न दसो दन्ते न ऋरयसरेयः सस्श्म्तो न च निचंसन- 
दुःखमाप्तं न वोपोपणच्छुमुपमुक्तम् । सङ्कमावगमनेनेवानायासेना- 
पूयत मनोर्थोमीषाम् ! इद भारते वरप सुर्लिम् लीग् इत्याख्या संसत् 
सर्वेभ्यो मौहस्मदेभ्यंः प्रतिनिधिमूता संस्थापिताऽमूत्। तस्या न्यय- 
म्यताध्य्ञः कश्चित्सोराष््रो मुहम्मद अली-जिन्ना इत्यसिख्यः । तेन 
लीग्-सदस्यैरङ्खीकाथं शरस्तावोऽयं  समुद्धोपितः--एतदेशमधिवसन्तो 
सौहस्मदा हिन्दुभिः सज्ञातयो न भवन्ति, किन्तद्याचारविचाराकल्पादि- 
मेदाद्धिच्याः स्वतन््रजातथः सन्तीति राष्टरेऽन्तः प्रथगेकदेशं सवेहुसानं 
वसतये सुखोपकरणक्लतये धमभिवृद्धये पर निनरंतये च त्वरितमपेन्नते, 
न चात्र व्यौक्तेपं विरोधं वा सदहिष्यन्त इति । नेद देशे कचित्पच्ालेषु 
चा कल्िङ्केषु वा, मगधेषु वा बङ्धु वा दक्षिणापथे चा कञ्चन मौटम्मदो- 
भूः प्रथगावासं देशविभक्तिलभ्यं नाकामयत, स्लिम लीग्-ससवाये च 
न समवैत्, जिन्नेतिनामामं चा न नेतारमभ्युेत् । एवं संहतास्ते पाकरिस्ता- 
नलब्धयेऽनारतमारावमकापुः, यत्र॒ तत्र चिघ्नव्रजान्ज्यद्धुः, कुशं वा 
काशं वाऽऽलम्ब्य दिन्दुभिव्यग्रहीपुरस्वा््यं च सावंत्रिकं व्यतनिषपुः । 
नान्तरेण पाकिस्तानं सन्वोक्तयामोऽवश्यं च तदाष्स्याम इति संगिरमाणा 
-ठेक्व्यवलेनैव सिद्धसमीदिता अभूवन्नित्यचिरातीत एष वृत्तान्तः कस्य 
नावगतः । क [ 

यत्र च सङ्घाभावस्तत्र महती विनष्टिमंवति लोकानामिति प्रसङ्खा- 
दिदानीञदाहरामः। ये नाम् संगच्छध्वं संवदध्वं सं बो मनांसि जानता- 
मित्या्षीमलशिष्टिमुचरन्ते तेवमन्यन्ते परा वस्कयन्ते। किं न चो 

१ श्रपपूादवदेः कर्मणि लोट् 1 २ उधवासदुभ्वम् : ३ इति पष्वमी, ्रतिनिधि- 
अतिदाने च यस्मादिति लिननार्व । ४ उक्छृटरुखाय = परमानन्दाय-। ५ विलम्बम् ॥ 
£ रतिसद्धन्ते । 



मातृभूमिवात्सस्यम् ! ७९ 

विदितं सोदथंयोः प्रण्वीराजजयचन्दरयोसदादेव सुहस्मदगोरीति नामा- 
ऽऽ क्रमिता मागल्मतेसं देशसभियातुःप्रध्वीराजं च संगरे विजेतुम् । किं 
च नावगतं तत्तद्वान्तरदेशाधिपतिपु गज पुत्रादिषु मिथो विगरहमानेष्येवा- 
गला वाणिजा वंरिज्योपेतास्तस्य तस्य उयसनोपेतस्य मूपर्याभ्युपपत्ति 
ल्यपदेशेन सम्परायेषु व्याभ्रियमाणा जिताहवास्तं तं भूपतिं न्यपारोप- 
यन्तः कालन चास्य समप्रस्य राषदरस्येश्वरा मूर्वा परमामोदमविन्दन्तेति । 
तेनान्वयठयतिरेकामभ्यां सङ्के शक्तिरिति प्रसाधितं भवति ॥ 

( २४ ) साचरभरुभिवात्सस्यम् । 
सातृमूमिवास्सल्यं नाम खदेशे निष्कारणन्चग्रेमा; देशमक्तिरिति 

यावत् ! पुण्यं भावन सत्तमा माबनानाम् । एतया प्रयुक्तो मानवो न 
केवले स्वार्थाविसेधेन देशदिता्थं समीहते स्वा्थपरित्यागेनापि । एतक्ल- 
च्तणे च वात्सल्यं तत्तदेशजेषु तं तं देशं प्रति सांसिद्धिकं वियते ¦ सवो 
जन आयो वाऽनाढयो वाऽभिज्ञातो वाऽनभिजातो वा शालीयो वा 
। याग्रावरो वा भूपोवा रको वां देशं प्रशस्यसानसलुनिशम्यध्रसीदति नि- 
'न्ययमानं चाकस्यं सीदत्ति ! य्रीकाधन्वनि जातसंबृद्धो नीगसेरपि स्वदेशं . 
भ्रति स्ेश्रंचेता भवति। श्रनलेणड' इत्यत्र लन्धजनिर्जनो न जातु भरतिपथते 
सदीयान्तुपारसदनाद् देशान्तरेऽनतिशीतोष्णे युलतराणि गेहानि संमव- 
न्तीति } इयं हि देशमक्तिमावना यदा दठमूमिका मवति तदा किमपि 
सामभ्य॑माद्धाति । प्राणात्यये सर्वधनापहारे वनिताबमरतौऽन्यच्च वा 
संकटे भावनेयं कारमपि धृष्णजं करोति दु्लमपि बलिनं करोति, 
कारयति च विक्रान्तानि चरिताश्र्याणि । वियानां परपारच्श्वानः सर्वत्र 
सत्राः कारणिकाः शान्ता दन्ता अपि विद्ठंसः परेयास्क्तस्य देशस्य परि- 
-चाणाय विहायाध्ययना्यपने सेन्य््तिमातिटन्ति, देयो विदेशे च मानं ,-सदान्तमासाद्यन्ति । 

ˆ देश्षमक्तिनांम नैकरूपा । सन्द्यस्याः कियत्यन्निदाद्तयः सस्योऽस- 
तय । निवासिततस्य यल्ववदेशं परति गमनोलयुक्यं सा तावद्धक्ति्यामधि- 

१ बणिजो मावः रूम च वभिज्य( ( काशिकारुसास प्रयसः {` २ कह 
२ भ्रगल्मम् = साहससिकम् । सजिष अत्ययः । 



= म्रश्वादरतरप्िणी) 

छत्य निवद्रानि कविभिः कविभिः कः काठ्यानि | म्रत्राजित्ते जनो न-भभवति रवं दशु 
चिदे सवं उखयपथञ्जानोपि यथेष्ाहारविद्यरोपि सम्रद्- 

नित्ययच्छर्ठत्ते जन्पमृमेः ! नित्यं स्वदेशविपयासि खप्नसन्दस- ` 
तानि पश्यति ¡ चिरविभ्रयुक्तः सचिभिकन्धुसिश्च सन्ता सप्रयुन्यतः 

विर च संभापत । अन्योपि कथ्िदूदततिदेतोदश्तान्तर छतवसतिनातीव 
तत्र रसते ¡ उछ -+-~ 

अस्ति यद्यपि सवे नीरं नीरजराजितम् । 
रमते न मरालस्य भनसं मानसं विना 1 इति । 

या च परेराक्स्यसानस्यं स्वदेशस्य रिरक्तिग साऽपि देशभक्तििवति। 
द्यं च यथा प्रयोजयत्ति जनकाय स्वायप्रदहागाव सह्ुर्धानाय वित्रस्त 
-चरिताय च न तथेतरक्किच्चितं। एतवस्रयोजिता एव सदहख् लच्तशष्य 
लेकर अचिगखव्चेषटलतचिभ्रयोगम् , अनाद्य पोष्यवगंसस्पोषम् › उपचय 

सखोपकसर्णानि चिरपरिचितानि, दृीक्रत्य जीवितं सोत्सादातिरेकं स्वस्य 

करणं देश्पपन्छरणदां चयन्ति, सेलिकता यं चात्याचससभिष्यनाप्य सल्या- 
द्गभावं भजन्ति, रणशिरसि च वत॑मानासतुय॒ल्ते च सम्पराये प्रवृत्तेऽगणि- 

ततनृपातं तथा संम्रामर्यन्ते यथाऽचिरेणैव द्विपतः पराणणुदन्ते खदेर च 

परित्ायन्ते ! येपि नाम कृशां विकला वालाः लियो व्रद्धावा रोद्धुं 

न त्षमन्ते तपि त्यर्थिपराजयं कामयन्ते नक्तन्दिवं च तदथं देवताः 

ग्रार्थयन्ते ! चपि श्रेष्ठिनायुत्तमा वित आवेश्नादीनामीश्वरा योद्धुं चानी- 
श्वरास्तेप्यपरमेरिता एव छृताक्रते देमरूप्य देशनायकेष्यपेयन्ति संयुयो- 

पयोगिस्ाथनसासगयं च जयन्ति । एया भक्तिमावना खट समुपस्थिते 

भवे संनिकर्यवर्विनि चाभिषातिनिं सर्वान्यतान्सर्वान्ृगान्सवौश्च गणा- 

न्सर्वाश्च प्रेणीस्तथा संहन्ति तथैकतामे्रे भ्वति चथा नान्यदिहं प्रभवति 
कम ¡ इह भारतेवपं वर्पान्रणु तदेकद्शाधिवासिनां व्यवेतानामपि 
मिथो विगृहवामपि ईंत्रियाणं साधारणस्य कृताभि वानत्यामितरस्य विरो- 
चनाय वद्शःसमवार्थः च््लाभम्। महसम्देन सममायोधने सटिर्डेश्वरस्या 

१त्िस्मठुंम् ! २ पंगच्छते । ३ आद्उवा्कमेः कमणि लृटः रान । ४ जन- 
समूहम् ! ५ संघ्ान युद्धे उुरादिरात्मनैरदी । £ अत्यर्थ = शन्नः ७ श्रौ \ 
= एथग्भूनानासपि 1 

ध 
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नन्दपालस्य साहायकाय कान्यक्कुव्नाश्यवान्तरदे शानां राजयपुत्रप्रधानाना 
सखमरव्यसनिन्यः पडनीकिन्यः समवायन् । आत्रावसर अआआयललना दूरपु 

.- दवीयःसु च प्रदेशेषु वतमानाः रवाः शरीरभूपा विक्रीय तल्ल्धं धनराशि 
समरे विनियोगाय श्रािश्वन् ! दुविधाश्चापि सीमन्तिन्यो राचिन्दिवं 
तकि वा कतेनचक्रं बाऽचालयन् , कमेकराश्चातिरिक्तेनोरसादेनानारतं 
भ्रायसन् , वयसपि सेनिकेभ्यः किचित् प्रेतं पारयेमेति ! - एवं किल 
यवनदेोऽवान्तरमू पाः शछदन्योन्येन संयत्ता अपि पारसीकैर्धोपता एकी- 
भूय तान्समांसदन् । कांसदेशजा चपि मिथो द्धं गता जोच् आफ, 
परक इत्यनेन प्रयुक्त ॒श्माद्लविरोधायेक्यमापन्। तथा चाडला 
धर्मसंकटे पतिता धर्मविषये प्रसरति मतविसंवादे स्पेनराजस्य 
सामुद्रं महद्रखं वि येदधूमे कत्व मगमच्नित्यादिस्दन्तः कस्य किच्िःज्स्यापि , 
न विदितः] 

श्मनेकानि खलूपाख्यानानि शूयरणां दे शास्वातन्न्थाय ग्रियानसंसत्य- 
त्तवतां देशवःसव्यनां णमो बृद्धानाम । इह देशो पुरुषराजस्ये, प्रतापस्य 
सांस रा््याश्चोदन्ताः कं विस्मयविघेयं प्रशंसाम्रवणं च न विदधति, 
वा रणोस्सुकं समुत्सादोत्तरञ्ध तान्तरङ्खं न कुवन्ति । छया गिरा सतुवीमो 
ऽग्रघ्रष्यग्रतापं तं प्रतापं यस्य सगन्धतयाऽ्यापि शिर न्रमय्य ऋसामः। 
कस्य नास न विदितमस्य छृच्छगतस्यापिः विमवविधुरस्यापि, ्ुधाचसन्- 
स्यापि; शाच्रवेरनुद्तस्यापि, अटवीतोऽट वीसाहिख्डमानस्याप्यनवसदो 
धेयंस्य; विलजिगीपाऽमिन्रस्य, समाराधनं च रवातन्त्यस्य । क्स्यवा न 
हपेयति तनृरुहाणि धन्यस्यास्य “नाहं शय्यामधिशधयष्ये; न स्मश्रणि 
आवर्त्योन्नमयिष्ये;, पलाशादिपत्रे न्यस्यान्तं भोचये.न -रजतादिपार>े, न ` 
चित्तोडभ॒वि पदमपेयिष्ये यावच्च चित्तौडभूः शुरुदरताचिरुच्येते"त्ि 

¢ प्रतिज्ञानम् । 
इयमपया देशमत्त्यः परिश्चुद्धः प्रणयो जनरन्य{मिव जननभूम्यां 

नरपचीतिनदीष्णानां नेचश्रसखारणम । एते हि महाभागाः स्वं दशं 

१ प्रवृत्तसंम्ामाः २ श्रल्यातोःयोगे इत्यस्याविषयत्वात्सम्बन्धमव्रि पष्ट । 

३ पोरस इति ख्यातस्य \ ४ वन्ुभावेन \! ५ लोमानि । 

& अण । 



८२ म्रस्तावतरद्धिणी । 

स्वेनाचारेण सततमुन्नमयन्ति, देशान्तरेषु चास्याभिख्यां अरख्यापयन्ति, 
"न च कदाचिन्मनागपि त्था व्यवहरन्ति यथा देशदितं मात्रयाऽप्युपह- 
न्येत) तच्छं यो वा प्रतिहन्येत, तयशो वा विषष्येतः तद्गौरवं वा हीयेत । 
नागरिको प्रामीणोपि देशभक्तेष्वन्यतम एव यो नागरिकानुषेयान्धसा 
न्म्राम्योचितान्वा यथाप्राप्तं साध्वनुति्ठति, यश्च देशविधानानि चातुसततव- 
दतुविधत्ते । यञ्च देशे सवेदाऽऽजैवपच्तपाती सवत्र चानाकुलीमावमि- 
च्छति । एवंविधा ये दोषापकषेणेन शुणाधानेन च सर्वानर्थानुपस्कतं 
यतन्ते, ते स्वाथानुसन्धाथिनः पररा्थैनोद्रम्भरीनुद्धतेमवधृतवतां पृतम- 
नसां नायकप्रवराणां सदाया वन्ति। 

इयं चानुत्तमा देशभक्त्या परिशोधकस्य देशाभिरतिर्नाम देश्रेयो 
सिलाषस्य पर्यायः! परिशोधको हि यत्र कापि प्रजोपपौडनं तीद्णोपायभ- 
योगं जिद्याचरणमन्यास्यव्यवहारं वा पश्यति तत्र दोषमभीतवश्िर्दिशतिः 
यथेष्टं च समादधाति । स खल्वनिष्टान् पारम्पयागतानाचारान् निनिब- 
न्धनान् विचारश्च वबलवन्निन्दति, नूतनान्यपध्यानि प्रस्थानान्यपि 
प्रकाशमाक्तिपत्ि, संभूय समुत्थानं प्रेरयति, हितं तथ्यं चोपदिशति । परं 
लोकस्तमन्यथा गृह्णाति । तेनायं प्रायो लोकस्य प्रियो न भवति दवेष्यस्तु 
वहुधा भवति । नाऽयं प्रभूणां न वा भ्रजानां भ्शघ्यो भवति । अहो वामो 
विधिः! येषां कारणात्स क्तिख्यते महामागः, येषां सयति शिवतातिः" 
च साधयिष्यस्तत्र तत्र दोपानाविष्करोति सत एव तभवधीरयन्ति, 
द्विपन्ति, 'तमभिद्र्यन्ति । परभिदमवश्याभ्युपेयं शचितमा सत्तमा तस्य 
देशभवित्तरिति। 

देशम क्ताभासा अपि केचन सन्ति, ते वेदितन्याः परिहर्तज्याश्च | 

ये नाम सार्थानुसन्धिस्सया देशस्योपङ््वां इव च्श्यन्ते ते मिथ्या- 
म्तः 1 एते हि कञ्चित्कालं देशं शुश्रूषित्वा क्लेशांश्च कियतोपि 
सदित्वाऽऽत्मनो देशभक्ति लोके अ्रल्यापयन्ति । एवं प्रख्यापितसक्त- 
यस्ते लोकेष्वाहितंम्र्यया विधानसंसदां कायनिव।हगसमितीनां वा 
पारिपय्यतां लमन्ते तैनिधासिताः । गुरून्गुरुतरान्वाऽधिकारानासाद- 

१ डवम् = मद्नलम् । 



वराङ्गने चृपनोत्तिरनेक्खूपा 1 ८ ` 

यन्ति 1 णएव॑ंविधानेव मनसि कथिद्धिपश्िदाह-देशभक्तिर्नामा- 
न्त्यं शठ शरणमिति । 

` दयं चापरविधा देशायक्तिः स्वराष्टर्लाघातस्मिका परराद्ट्रनिन्दा- 
त्मिका ! सेपाप्यनभिनन्या । एतया श्रयुक्तो जननिवहः स्वविषयेऽस- 
न्तसपि वैभवं गुखध्रकषं वोच्चेगांयत्ति, परत्र च सतीमपि स्फात्तिमव- 
गायि, स्वदेशे सवमनव्यं पश्यति परदेश च सावद्यम्! एतदावेरोन 
लघुनि पररष्राख्युपद्रवति च्रदद्राध्रम् , तदीयानि ससीर्हितानि विघ- 
दयति, तदीयेपु व्यापारपु हस्तं क्लिपति । इदंलक्तणा भावना जगति 
अरामं भनक्ति, सौमनस्यं समुत्सादयति, सम्भूय समुत्थानं च वारयति । 

सरवादुन्दरी मन्येयं भावना देश॒भक्तिनम । राजनीतिनिपुखास्तु 
जनतागतां पुख्यामपीमां भावनां स्वाथप्रसाधनाथां विनियोगं नयन्ति 1: 
यथ्पि देश्तान्तरेण विग्रहो हितो न स्यात्, शत्रोश्च प्रथमाक्रमस्यात- 
दोपि न स्यात् तथापि समुन्नयो नो भविष्यति सङ्करेण प्र्यातिन्च 

ˆ महतीति व्यदसितास्ते स्वदेलजानां भक्तिभिवमुद्धान्य दशान्तराणि 
खमरायाहयन्ते । अतिक्रान्ते विश्वसंगरे शर्मस्यदेशनायकानां जापान- 
देनेतणां च समाचारोऽत्र निद्शनम् । अत्रापि सुधोभिर्देशप्रणयिभि- 
जागरूकेमान्यम् ॥ 

(२५) वाराङ्गनेव सपनदेरनेकशएा । 
वाराङ्गना रूपमाजीवतीति प्रतिपुर्पं भरोचथिदुमनेकानि रूपासि 

र्ते । तेस्तेश्च समनोवणंकादिभिः परिकर्मयति कयं प्रसाधयति 
शिरोरुहान् आच्छादयति चामोदिनी प्रतनुनी कान्तिमती वाससी । तेन 
तेनागन्तुना साधनेन नित्यं रूपत्योपच्छु्वाणी सा नवं नवसमाकल्पं कर- 
तेऽलङ्क्रियां च नेकविधाम डीक्घरते 1 एवं राजनीततिरपि नकरूपा ! तस्या 
अपि वहवः समाराध्या भिनोदासीनश्तत्रवः । भितरेष्वपि सिन्नरर्बचि 
लोक इति स्वस्य समाराधनं चिकीपंन्ती तपस्िनीयं दुप्करं रते । 

१ निन्दत्ति! २ स्पर्थायामाड इत्यात्यनेषदम् । ३ प्रसाधयति । अ लं 

-युणमादघाना, प्रतियत्ने षष्टी, तव्रैव च तड् 1 



॥ 
। 

2४ ररतादतरङ्धिणी । 

यथंकदा वतते न तथाऽन्यदा- यथा चैकत्र व्यक्तौ समष्टौ वा वतंतेद्नः 
तथाञन्यत्रोति नकृमस्या' ज्यवस्थितं रूपप् । 

प्रयोजनांपेक्तिणो हि प्रभव इति सर्वेषवर्थेपु सव॑ च कालं समं 
गौरवं ' नोपपद्यत इत्यन्वस्थितता नीतेस्थादापद्यते । यत्र व्यक्तौ समष्टौ 
वा ममेष्टं निवेरस्यतीत्ति संभावयति चपतिस्तस्यां सविशेपमादतो भवति, 
निदत्ते तु तस्मिन्करटाक्षपतेनापि तां नाघुगहाति । अतत एव परमाथतो 
राज्ञो न कथित्संमतो भवति न कध्चिद् द्वेष्यः । कायानुरोधेनेव कथि- 
दस्य प्रियो भवति कश्चित्कालं कश्चिदभ्रियः। कर्दाचित्परस्परं विगरूहाना 
क्तिरुबानाश्च लोका चरस्य प्रिया भवन्ति, यस्मादेवं ते बलं नोपचिन्वन्ति 
प्रतिरोषे चाक्तमा भवन्ति। कदाचिद्राजा वा राजमन्िणो वा प्रीति 
वाक्यः सामप्रयोगेश्च प्रना आवजंयन्ति कदाचिदतिमृदुः परिभूयत इति 
मत्वा बलवदुद्धेजयन्तिं । अपि च ये तत्र धनधान्यैः स्फीताः संहता बल- 
वन्तो ज्ञातिमन्तेः सायुगाश्च तेषु प्रणयेन वत्तन्तेः तानात्मीयानिव 
कुवन्ति; तेषु बपंन्ति, तान्परिपुष्यन्ति, तैरेव चोपपीडयन्ति कृशानः 
साधनानज्ञातीन् । केचिन्न्याय्यवृत्तयः प्रजाहितचिन्तनेकतानाः चृत्रिये 
घते .चापो नातंशब्दो भवेदिति सततमुदायुघा अनलान्हीवालबरद्धान्प- 
रिपालयन्ति, धर्मक्रियाः परिरक्षन्ति, सत्व गोपायन्ति । सवान्सेत्न् 
बिभित्यृरनाल्मान्सादसिकानाततायिनश्च नियमयन्त्यात्तदण्डाः, न्याय्येन 
च पथा प्रस्थापयन्ति लोकम् । 

"द्िरस्येनार्थिनो मवन्ति राजानः इति दिर्स्यसंप्रहं चिकीपंवस्ते कुशं 

वा'काशं वाऽऽलम्ब्य दूपयन्ति धनिनः, दूपयित्वा च रन्निभिस्तानासेध- 
-यन्ति. दमं च पुष्कलं दापयन्ति कारानित्तेपं वाऽऽदिशन्ति । एवं सदा- 
न्तमथंरारि। संगरहन्ति । अनभियुल्यापि वा तच तत्र पर्येषु करं न्यस्यन्ति; 
तेनापि यथेष्टं संचिन्वन्ति । यदा च पश्यन्ति करल्यासेनोद्रेगोभ्यधिको 
ऽजनीति तदा तस्शमनाय दे वत्मयत्तनायथं विपुलं द्रव्यनिचयं विश्वाण्- 
वरन, वापीकपतटाकादीनि च खानयन्ति, `छुद्िमान्पथ श्रोवसथादीशच 
कारयन्ति, तेन वदान्यतो रवस्य प्रल्यापयन्ति । 

१ श्राद्रः 1 २ एकराप्राः } ̀ ३ द्पिद्विकर्मकता शब्नुक्तापि शिटसंमता । 
„ ४ ददति । ५ पान्थालयादीन् । 



चाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । ८५ 

राजानो दिः कदाचि्केपुचित्सत्यं श्रयन्तेऽन्यदाऽन्येष्वनृतं यथापे- 
त्तम् । चैवत्र निस्तिष्ठन्ति । यत्र पश्यन्ति मायया का्यं॑निर्व॑द्यतीति तत्र 
सायासमाश्रथसे न संचरतः प्रतिज्ञातमप्यपलपन्तिः; येन केनापदेशेन 
सन्धिमपि दूषयन्ति, कृतमप्यृणं न् नियातयन्ति | यत्र चेचतुन्ते यथा- 

, तथमाविष्छता वस्तुस्थितिः प्रजासु कोपं जनयिष्यतिः अप्रागंवा समी 
रिष्यति, तां प्रच्छ द्यन्ति, तासन्यथा चणंवन्ति \ प्रायेऽधिचत्तानं 
सैनिकानां रत्तापुरुपाणं च कदाचारं वेपस्यं नै्स्यं वा नाभ्युषयन्ति 
म्त्युत सर्वास्मनौ तच्निषृहन्ति । इदं हि तेपां दशंनमेतेधिदता राष्ट्राव- 
एम्मभूता यदि सवंजनप्रत्यक्तमपमान्येरंस्तदाऽमी अपरकतारः सवच्राध- 

सत्तर च कर्तारः, अतः प्रजास्वन पाय्यं उग्रवहरन्तोप्यदथं वाऽऽचरन्तोपि 
ते न दूषणीया इति । 

, अन्यदा धर्मासनसधिष्ठिता ठउपरवहारान्परीक्तमाणा अथिप्रत्यर्थिनां 

विपये पक्तपातासंस्पष्टं परिशद्धं प्राञ्जल पेशलं च न्यायं कुवन्ति । अभि- 
जातेनभिजाते वाऽऽल्येऽनाध्ये वा ज्ञात्तावज्ञातौ वा दिजातावेकजातोौ 
वा योगिन इव समदर्शिना भवन्ति! कालान्तरे मान्यान्मानयन्ति, 
विदुपोनुनयन्ति, कवोन् परितोपयन्ति, कलाचक्त्चं वरिवस्यन्ति, तेना- 
त्मन। गुणगृद्यतामुद्धोपयन्ति । अन्यदा च स्मयदूपित्ता अहिमिव वञ्च- 
यन्ति विजन्; तैभिरिका इव न पश्यन्ति सुनिघन्दम् , पद्व इव 
नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुष्ठन् › कण्टकानिव न पर्वे कुर्वन्ति कवीन् । 

राघो हि कदाप्चित्तथा कटिनिदृटयाः ऋृरसम्पचास सबनित खथ 
-स्वेन क्रौर्येण श्वापदानपि विशेपयन्ति । सीदणनीरसा इमे परराष्टा- 
क्रमणे लब्धस्य वा प्रशमने न बालमाद्वियन्ते न च्ियं न वृद्धम् , 
सर्वान्सममेचाचरन्ति, निष्टेणं च विशसन्ति । सस्याल्यानि परेवाण्यु- 

` जासयन्ति, सौधानि भस्मसाक्छुवंन्ति, काननानि चेन्धनतां नयन्ति । 
अन्यद् चामी नवनीतहृदयाः प्रजाः स्वाः प्रजा इव त्न्त्रयन्ते, तद् ठुः- 
खाग्निना सन्तप्ता इव च विलीयन्ते, आपन्नान्परित्रायन्ते, विकलान्कर- 

१ लेक तेषां निष्टा! २ सर्वैण = निरवशेषेण यत्नेन } त्रातथन्दो ` 
यत्नवचनः । २ सेवन्ते ! ४ ग्रतिक्रमन्ति \ ५ शख हिंसायाम् 1 प्रप्र विपूर्वः 1 



८ प्रस्ताचत्तरङ्घिभी । 

परणाजेनाननाथान्च भूयो द्यन्ते । एवं परिवतेते नित्यं नयो भूभूजां 
न च॑क्र रूपविगेपेवति्ठते । तस्मात्साधूक्तं कविना वाराङ्गनेव रेप 
नीपिरनेकरूपेति । 

१ 

(भ) जठरपिठरी दुष्पूरेयं करोनि विडम्बनम् ) 
इह सर्वे प्राणिनो मनुप्या वा केसरिणो दन्तिनो वा मृगशष्ुनिस- 

रीसृपादयो चाऽविरेपेण वृत्ति कामयन्ते तदथं च चेष्टन्ते ! यद्चात्राभि- 
योगो लयते मघुनेष्ितरेषु च, सर्वोपि स वृत्त्यर्थं एव । यद्रा जठर 

-पिठरीपृर्भिप्रयोजन एवेति न न प्रत्यकं मन्दमेधस्यापि। उक्तं हि-- 
सर्वारस्मास्तरडलप्रस्थमूला' इति । महति प्रदूये ब्राह्मे निरव 
जगर्ति चरणयुधोऽपरस्किरते च भक्ार्थी । अमातायां निशायां चट- 
कादयः शङ्कन्तयो बिरवितुमारभन्ते युप्तथ्रुद्धाः क्ुधिताश्च इत्ति बत- 
पितुं सर्वात्मना यतन्ते । नक्त॑चारिणो महासत्त्वा मृगेन्द्रादयोपि क्चनि- 
वृत्तये मोज्यं सृगयन्ते विविधं च पराक्रमन्ते। एवं मरुष्या तपि 
सचेतसः कल्यञुत्थायाऽऽवश्यकं कृत्वाऽऽप्लुत्य देवतां च भ्फत्वाऽग्नि 
च परिचर्याऽऽजीवाजनि व्याभ्रियन्तेऽशनायितताः। सत्यं यदि दग्धमि- 
दुदर न भरणीयं भवेत्तदा कस्यायं पुरुप एवं भ्रयस्यत् पदं वा क्लश- 
स्यात्मानमुपनयेत् । ध 

परमिदमत्यन्तमाकूतकरं भवति प्रिचीयमानं कां कां कारिं कयेति 
जन ्मर्जिकामः । द्विधा हि वृत्तिलच्यते-स्वतन्त्रा च परत वबा च! 
तत्र ये स्वतन्चवृ्तयो विपणिनः कारिणः कृपीवलाः कर्मकारः ध; तेपि 
परस्परसन्यपेक्ता इति नात्यन्ताय स्वतन्वा: । अवश्यं तेस्तेसतत्तद्थ॑सं- 
ग्रहाय सम्पन्नतरा उपे्तम्या उपचरितन्या उपच्छेन्दितव्यन्ध } कृशो 
वल्लिनमिवा्थ्य॑थवन्तमल्पसखाधनो वा महासाधनमपेचते नरम् । 

ये तच्र परष्यव्र्तिर पजीवन्ति ते नाम महतीं विडम्बनां लमन्ते 1 
त्तिग्वी सेवेति मनस्िनो नेतामिच्छन्ति ¡ पर नात्र सर्व॑स्य कामचारः 1 
न हि स्वैः स्वायत्तो जीविदमहेतिः अवश्यं तेन वेतनिकेन भाव्यम् | 

१ कर्मस्वविवघ्रायां द्वितीया । २ उयौगः। ३ बुभुक्षिताः! ४ क्रियां = 
[9 [ 

५५ 1 ५ शिदलिनः} ६ श्वानमतिकरान्ता । श्रतिगद्या 1 



जटरपिठरी इष्ष्रेयं करोति चिडस्बनस् 1 ८७ ` 

केचिदधनाः स्व्तन्बमाजीवमाप्तुमपयाप्रा गेहेषु शरत्यत्वं गताः पात्र- 
संमार्गादि क्वन्तः पाकं वा स्वाम्यर्थे निवेतेयन्तः कथंकथसपि जीवन्ति । 
प्रत्यहं परतियु्रतं च तजैनां गदहैणां च रुर्वमधिगच्छन्ति गेदिन्याः । 
श्वत्यो यदि तूष्णीकः, ऋअनदह्मत्र भसद्धं वक्तुम्, कचनं मे प्राप्तकालं 

न भविष्यतीति वा तूष्णीकामास्ते तदहि किं मूकोपि यन्न वक्चीत्येवमच- 
क्षिप्यते । अथ प्रवचनपटुरिति प्रसक्ते प्रवक्ति; वाचालोत्ति; वाढस- 
यन्न्रितं ते तुण्डसित्येवमभिलप्यते । यदि च स्वामिददितमवेन्त्माणोऽ- 
ब्रवाणोहं दोद्यासीव्युखेन्षमाणोऽप्षटोपि भाषते, वेघेय ! किमेवं प्रलपसि .. 
सवं नियोगमवधत्स्व, मा स्प बोचोऽनयुज्ञात इत्येवं परूषात्तरमतुशि- 
ध्यते । यदि च सेव्यसेकये साधीयस्ये तत्पाश्व न जाति, तदि धृषटोसि 
सा मासुपद्धपः, अपध्वंसेत्येवं ध्वकक्रियते ! दूरे चेत्ति्ठति स्वामिनो 
मेऽद्य कायं तेति, लाललोटिकोसि, कायंकाल्ेऽपसपंसि, नार्थो मे 
त्वयकेत्ति यादि दिशो दशेव्येवमाक्रश्यते । अथावज्ञामाक्रोश्ध दर्ण॑यं 

. च सृष्यति न च विरुणद्धि, तदा कातरोसिः मनागपि मनस्विता ते ना- 
स्तीव्येवसभिशध्यते । यदि पुनरन्यास्यं समाचारः विषहते न च गर्हते, 
तदाऽनसिजातोस्यपसदोसीव्येवं न्यकक्रियते । अन्न श्लोको भवति-- 

सुजीवं नित्यशरतस्य यः परैरपजीन्यते । 
तम तेन तु दुर्जीवं यः पराञुपजीवति |! इति । 

न केचलमनच्तरा आसेधजीविसो विविधां विमाननां सहन्ते सा्िरां 
आगमिरमेकाएाध्यापकाश्ापि भ्रतिमुपयुञ्ानाः । ये साम पङ्क्तिपावनाः 
प्रयतमानाश्शाखपारगाः पदवाक्यप्रमारज्ञास्तेऽपि वत्तिकर्थिता बुभक्ितै- 
उयांकरणं न युञ्यते पिपासितः काव्यरसो न पीयत `इति वित्तवतां ` 
निवाते कृतवसतयोऽधःक्रियां लभन्ते ! अखवंग्वां आत्सानसतिमानपं ` 

9. मन्यमानास्त चारं न पालयन्ति शिष्टेष्वशिष्टवद् ञ्यवहरन्ति । भत्युखे- 
येपु संमावयन्तीमेऽस्सान्प्रदयुत्तिष्ठन्तु, बन्दनीयेषु चामी नो वन्दन्ताधिति ! 1. 

१ च्रणक्तः । २ तूष्णीशीलः 1 ३ तूष्णीम् ! अकचप्रकरणे 
८. र न 

तूष्णीमः कामप्नत्ययो चक्तन्यः । ४ शम् ! ५ अमोर्मालदी का्ाकषमदध । 
& श्चद्धुतोऽध्यावकः काटाध्यापकः । काष्टालच्द्ः क्िया्वि्ैषणम् } पूननातू- 

लितमनुदात्तम्, का्ादिभ्य इति वक्तन्यभित्यत्र प्रयोगे मानम् ! ७ श्याश्रये । 



५ श्रस्तावत्तरङ्धिभी । 

यर्चनीयानिमान्बहून्यवाच्यानि नुवन्ति, सावन्नं पश्यन्ति, दोपलवेऽ 
भूयोऽभिकरध्यन्ति, अनपराद्धानपि कृतापराधान्गणयन्ति । किं वहा 
अवसरेऽनवसरे वा सदैतुकमहेपुकं वा प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वाऽनिन्यानि 
मान् निन्दन्ति भ्त्यत्तमपि च छुत्सयन्ति । मानधनाश्शाखेकचिन्तारत 
शरैते विनेयनिवह् निगमागमेषु लोक्यां च कलारवभिविनयन्तः संका 
रभकर्पेण चोक्नमयन्तः परया अपचितेः पदं सन्तोऽपि यदा प्रछ्ितवद्- 
सद्दा उ्यवहियन्ते तदा वेदनां बाङ्मनसातीतां कामपि विन्दन्ते । 

येयं क्षुत्नाम सा न सुकरा शमयिम् । इयं हिं नित्यं जगति वधं 

च | अस्याः करते कि किं न व्यवस्यन्ति जन्तवः । एतदथंमेवाभ्रंकपाभान् 
गिरीनतिलद्घन्ते, वेगवाहिनीर्वाहिनीरवगाहन्तेः कल्लोललोलान्नक्रोदिमहा- 

सनतवसमाकुलास्तोयराशीनप्युत्तरन्तिः सदाशश्ापदाकी णान् कान्तारानप्यभी- 

तवलरविशन्ति । स्वं देशं विदाय सवांश्चातिहाय पुत्रकलत्रादीश्चोपेदय . 

दश्वाप्यनपेच्य चिराय भ्त्रजन्ति विदूराणि देशन्तराणि । किंकिं न 
कारयति दृत्यं बृत्तिमालुपेण । 

इदं चापि महद् विडम्बनान्तरम् । बुभुत्तया पिशाच्या बलवद् 

-वाधितो नरो विजद्याति ब्॒त्त्, अनिच्छन्नप्यपश्रे पदमपयत्यना्यजुं च 
जपते! अछ्रत्यांमदसिति जानानोऽपि पराथ स्तेनयति, पश्यतो वाऽबलस्य 
कलकाभरणमाश्रशति, वालस्याप्यनाथस्य विभववतो गेहे सन्धि छिनत्ति, . 
योया विच्स्तायो अपि रिकथमपहरति, विद्वांसमपि व्यंसयति, बुद्धमपि 
चच्चयते । नेह किमपि तादृशमात्मनो लघूकरणं यादशीयं बुक्ता । इयं 
हि पातित्यजननी । उक्त च- 
बु॒कषितः किं न करोति पापं रीर नरा निष्करुणा भवन्ति । इति । 

इयं हि वबुभुत्ता महयमनसः संशितघ्रतान्युनिकृ्ञरानपि कदथंयति 
विकरोति पातयति च; का कथरेतरेपाम्। एतया इुवांरया प्रणु्नः कौशिको 
सुनिविश्वामि्नः जाघनीं पेचे, उपस्तिचाक्रायणब्धेभ्यस्योच्छि्ठन्छुल्मा- 
पांश्चखाद् । अवमहकृते सस्यशोपे, आप्लवच्ते वा अनपदसमुत्सादे, 
टुर्भिन्ते च भयद्कुरे प्रवृत्ते प्राणात्यये चोपस्थिते यदाचरन्ति यथा विचेष्टन्ते 

१ छात्र्ृन्दम् । २ लोकदिताय । ३ पूजायाः ४ ग्राच्िनत्ति । 
विधवायाः । ६ छलयति । ७ दभ्यः=मदहावत् इति भाषायाम् । 



सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदुर्शनम् । ८९ 

श्ुघोन्मादः गताः प्रजास्तत्केन पार्यते यथातथं वगंयितुप्.] अत्र समये 
विवेकविश्रान्ता लोकाः प्राणपरीप्सयाऽङ्गादङ्कात्संभूतं दहृदयादधिजातं 
स्नेहस्य प्रकपपयंन्तं स्वमपद्यजातमपि प्रास्यन्ति, मृत्येन च परिददति 1 
यक्िमध्यश्तनसशनायाः प्रशामनायालमिति मत्वा परिग्रूहन्ति, शाकं वा 
शष्पं वा पल्लवं बाऽवचित्याविवित्य सलवणं ~ चन्ति स्वादुंकारं चाश्न- 
न्ति । अदो वेवश्यम् । अहये प्राणएप्रियता । यदा कथ्िद्दधो जन ओदनं 
मुक्त्व। सोच्छिष्ठं पलाशं प्रक्षिपति रथ्यायां छान एतक्लिहन्त॒ शकुनयो 
चोचिन्वन्त्विति तदा ष्षुघावसीदन्तः पुमांसः खियो वाला चरद्धा वाऽदम्पू- 
विकया तस्प्रति चिल्लावद् धावन्ति पररपरेण च संघट्रन्ते सम्प्रहरन्ते 
चच, अहो अनिटकारिता वामाया नियतेरिव वुभ्॒तायाः । इयं द्यसिविनी- 
तसपि प्राङ्रततां नयति । तस्माद् यदा कथ्ित्छुलीनः सखोचितो जन 
उदारं इति वा का्ठाहर इति वा घासविक्राय इति चा वृत्तिसुपजीवन्स- 
ख्या पूर्वेण प्रच्छचते किमिदमिति कृतस्त्यमेतदिति तदा दीर्ध॑ुष्णं च 
निःखस्य प्रत्याह्--दइदं हि सवं जठरपिठरी कारयति । तस्मात्साधूक्तं 
हरिणा-जठरपिठरी दुष्पृरेयं करोति विडम्बनमिति ॥ 

(२७) लिट खान्यनुखूयु चा मततं घनान्धकाराच्वकः 

दापदचनस्य्। 

इह विपरि णतिवति जगति कदाचिद्सुखमनुमवति लोकः कदाचिद् 
द्ःखष् । सुखं च मानसः परितोपो हदयाह्वादो वा दुखं च तद्धिपयेय 
इति प्रपञ्चं नाहंति । इद च वेपथिक सुखमेवाभिप्रेतम् ये हि पु्रादयो- 
ऽभिमता अर्थाः शब्दादयो वा प्री्तिविपयास्तंः समवाये सुखं व्यवाये . 

च दःखमिति स्थित्तिः। आगसापाथिनोऽनित्या द्यथ।:; तन्निबन्धने 
सुखदुःख अम्यनिव्ये । अयमेवाथेः कविङ्कलकेरवुधाकरेण कालि- 
दासेनेव्थमुक्तः--कस्या्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा ¡ इति । 

एवं सुखिन दुःखेन वाऽनेकान्तिके समन्वये पूवं सुखोपनिपातो न तथा 
चदते यथा दुःखादुत्तर इत्यनुमूतिः प्राणाम् । अयमेच च प्रङृतो विपयः। 

__श्रकृत्तिरेपा भूतानां यदुत्पतनं प्रशंसन्ति निपतनं च निन्दन्ति । दुःखा- 

१.दीणविवेकाः 1 २ भिथो विगरृहन्ति। ३ उदकं हरतीति \ 



द° परस्ताचतरह्िणी ! ` - 

दत्तया युखोपनतिरु्नतिभ॑वति, सुखादुत्तया तु दुःखोपनत्तिरवनतिरिति 
लोचक द्तंनम् । अनुभूतदुःखो जनो यदा सुखसष््ते, अ्युदधो वा सख- 
श्यति, व्याधितो वोह्ाघंते, बद्धो या निुंच्यते तदाऽयञुखे्ते भाग्यानि 
मसोदितानि, फलितानि मे सुचरितानि; समृद्धानि च गुरुजनाशीकच- 
नातीति ! स एव साधीयः संव्रे्ति सम्प्र्युपनतं टदखम् ! स एवास्य 
स्वरूपं यथा्थ॑मुपलमते मात्रं च वेद्यते, सुदलमतां चास्य जानीते 
सथेयस्तां चापादयितुमीहते । पूकेमापननः छृच्छी इगेतो जनः सम्भरति 
सम्पन्नो चिपुलाजीयो विजानात्यर्थां वहथा दारिद्रयं चानर्थं इति यदने- 
नान्यस्य श्रतं शाद्धतो वाऽधिगर्चं तदयमिदानीं मरत्यत्तमुपलमते । सोऽनेन 
दश्चाभ्रक्पंण् दीप्निमत्तरो भवति यथाऽसृचिसंचारे तमसि दीप्मभाऽभ्य- 
धका भवति । मू यश्चायं मान्यते लोके । ट 

यस्तु ऋरद्धिमत्यन्ववाये संभूतः सवेस्यभ्मिर्चितो सहता परिवारेण 
पसवत्ः परिच्छंदेनानल्पेनालङ्कतःः पराध्येपुं पर््मलसंस्परपु _ शयनी- 
चैषु शयितः कासाछगानां नानारसानासशनानां सुंहितोऽभूःस साम्प्रतं 
उयृद्धोऽपरिच्छंदः प्रथ्वीराय्यो विरलाशनः कथं कथमपि लोकयात्रां 
निवेतेयति, प्रात्तनीं सुखसम्पत्ति चाध्यायतिं, अविषद्यवेदनं च दुःख- 
मनुभवतीति भवति दथनीयः सवस्य लोकस्य | # 

क्लेशः फलेन दि पुननवतां विधत्त इति यटुक्तं तद्वित्तथम् ¡ अना- 
गतं श्रास्यत्तो जनस्य क्लाम्यति कायः श्लथश्च मवति } सति फलपरसवे 
पुनः प्रत्यव्रतां यात्ति यथापुरं च स्व्थो चृटश्च भवति कमनीयश्च । पर 
या तच्रास्ये चेतोनिघ्रतिजायते सा शारीरं परिवेदं सदूरमतिरेते ! 

परयासपूचिक्ायां फलसम्पत्तौ पुंसः प्रशसा भवति, प्रयासवघुरायां 
ठ निन्देति ध्रौव्यंगतो लोकसमाचारः । तेनायं नैशिर्को बह्मचारी 
कायक्लेश्ान् विविधान्विपह्य निगमागमानध्यगीष्ट; तां तांच प्री 
खदतारीदित्ि चाभिनन्यते लोकेन, 'नन्द्ति चास्य चैतशिराय । यो 

` १ लाघ समर्य । गदान्निगंतो भवतीत्यर्थः । २ सकर्मकत्वात्रस्मैपदम् + 
३ विद चेतनाल्याननिवततिएु चुरादिः! > महामूल्ये! ५ पदुलसंस्पयेषु + 
४ वृप्तः \ ७ उक्कण्ठापू॑क स्मरति ! ८ निश्ाऽध्ययने सोटमस्य 1 



चक्रवत्पर्वितंन्ते दुःखानि च सुखानि च! ६६- 

दयनायासं परीक्तायुत्तरति, तमभिशङ्कन्ते, तं निन्दन्ति ! एवं चस्या- 
त््तिमुपनमन्त्यथां अन्तरेणेवाजनायासं तसतिश्द्धन्ते पाटवरोऽयं स्या- 
क्रा्चतिको वा कितवो तेति । 

अयमपरो ` युणः पूर्वस्य दुःखाठमवस्य । आयशा आदित एवं सखः 
संवित्तिमाजो विभूतिमन्तः परवेदनां न वेदयन्ते, कटश्रितं च नाध्युप- 
पद्यन्ते, वन्दनीयेपु ' विद्धेपन्नेष्वपि विनीतवन्न व्यवद्रन्तेऽन्यत्राप्याचारः 
न प्रतिपद्यन्ते, ये पुनः पृवं॒दु-खमनुभूतवन्तः सम्प्रति श्रिया सम्पद्य 
सुखेन युज्यन्ते, ते दीनेष्वार्तेयु विविधं कद्थितेपु सदया भवन्ति, नद- 
नीतमिव च वह्िसंसपौ दुःखसंनिकर्ष सद्मा द्रवन्ति! एते हि पर्वा 
विपदमविस्मरन्तो नात्मना विस्मयन्ते न॒ चानायय॑मार्येषु व्यवहरन्ते 
प्राक्तनी दुःखसंविचिरौद्रत्यं वारयति प्रह्वं चोपनसयतीति क्स्य नन 
विदितं विद्धस्य 1 तस्माद्रहृयुएः खखोत्तरः परवदुःखामवः प्रशस्यो 
ख्य ¡ अन्यत्रापयुत्तप--यदेवोपनतं दःखास्सुखं तद्रसवत्तरम् । इति ! 
"चतः साधूक्तं खच्छकाटक्ाकारण सुख 1ह डुःखःनीः्त्यादीति | 

(२८) चक्र वस्पररिदलंन्ने दुःखानि च खखानिं च | 
इट स्वं परवति 1 नाव्राधा एकेन रूपे णावतिषठन्ते ! यपि स्थास्नु 

चरिष्णु चेत्यर्थ॑द्रयमिति लौक््कि चादः; परमाथेतस्तु सवं चरिष्ण्ेति 

सच्मच्शः । अत एवास्य लोकस्य जगदिति समाख्या संगच्छते । अस्तीह 
म संनिवेश्तपरिवतंः खोतसः स्थान पुलिनं पुलिनस्य च सोत इत्यादिः ! 
अस्ति च कालपरिवतं ऋतपर्य॑यादिः। अस्ति च शरीरावस्थापरिवर्त 
यौवनादिः । अस्ति च दश्ापरिवतेः सम्पन्नस्य विपन्नतवं दुखिनो का 
दुःखत्वं तद्धिपययो वेत्यादि: 1 अयं चान्त्यः प्रक्रतो किपयः 1 
५ इह जगति सवस्य सुखदुःख चनेकान्तिके इनि मूतार्योऽनपलाम्यः । 
तत्र सगंनिसगों वा निवतिवा यद्च्छ वा निचन्धनम् । चागमापायिनोर्था 
इत्युपश्लेय सखुखथुपजनयन्ति विश्लेप च दुःखम् ¡ यस्य॒ खद्यु दाय इति 
वा सुदावं इति वा पारुषभ्रभाव इति चा दैवा नुह इति वार्था पुष्कलाः 
सयुपनमन्ति सोथंवान्युखमस्छुते ! इमे चार्था उपभोगेनेच्छयाऽनिच्छंया 9 

१ जाल्मः! २ चंगत्य! ३ विदुषः ४ यौतकम् । 



रर + ४ भ्रस्तादतरङ्किगो । 

वा वितरणेन चोय दिकृतेनः हरणेन वह्य॒त्पातेनाप्लावेन दु्ित्तेणे भ्व 
कम्पेन वाऽय वाऽव्दशते वाऽवश्यं ्यमेष्यन्तीति सुखविपरिणएसोऽपरि- 
दायः । योऽद्य स्वान्सोऽपरेदयुस्तस्करेरपहतसथो निःस्वो" भवति दुखं 
चातुमवपि । यस्य गगनेो्लेखिशिखराणि हम्यास्यद्य ` नगरसेखरायन्ते 
सुंखचासाय सुखशयनाय च कल्पन्ते, तस्य तान्येवान्ये्युव्व।लासंभारभेर- 
वेणोपदुधेन भस्मावशेपतो नीतानि सुखलेशमपि नावशेपयन्ति । प्रमादोपि 
सुमेधसापि पुश्पेण दुष्परिहरः । तेन सम्पयन्तेऽस्य कमणि विपचन्ते 
चे । सम्पद्यमानान युखध्पनमयन्ति विपययमानानि च दुःखमिति युखदुः- 
खपयरांयः समवस्थितो भवति । एवं संयोगा विप्रयोगान्ता इत्ति पुच्रकल- 
वादिमिर्या वत्तमानः संयोगो निधरतिहेतुः स गत्वर इति गच्छन दुःखयत्येव 
विश्रयुक्तं जनप् । 

कारुणिकस्य भगवतः परमेन्धरस्य रमणीयेऽस्मिन्सर्गे मनुष्य. एका- 
.न्ततो दुःखी स्यादिति नोपपद्यते । नेतत्तस्यं मादातम्पसदशं करुणाटरूपं 
व स्थात् } किं चेवं सति जगज्जीणारस्यमिव दारुणं स्यान्न चाच किमपि 
स्यं स्यादिति प्रधृद्युच्छेद एव स्या्चिर्वेदश्चानन्तः स्यादित्यनुगृह्णात्येव 
भगवान् विपन्नान् निस्तास्यति च व्यापद्ः। तथा च निगमो भवति- 
यो सृडयाति चक्रे चिदाग इति । किं च मनुजस्य शवलानि कमाणि 
भवन्ति शुल्कानि कृष्णानि च । यदा कृष्णानि भोगेन चीयन्ते तदां 
पुराकृतानि शुक्लानि फलं प्रसोतुमारभन्ते, दशापरिवतेश्च ` कल्याणो 
जायते । अघ्रार्थेऽतिशयोक्स्याऽऽभणन्ति पञ्चालाः- द्वादशभ्यः समाभ्य 
सस्ववकररा शिमष्युद्धरतीन्र इतिं । आदिकविरप्याह- 
`“ `, कल्याणी वत गाथेयं लोकिकी प्रतिमाति मे । 

एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि 1 इति । 
इह सानुबन्धा अपि विपद्; सम्पदश्च च्छः । यदुक्तं भीबाणभध्न-- 

पविपदू विपदमदुवध्नाति संस्प्त्सम्पदम् इति। यचोक्तं ` भवभूतिना 
सानुपङ्मणि कल्याणानीति। तचाप्ययमेवामिसन्धिरुमथस्य कवेः-सद्वचाः 
रिणोनथां इति कियन्तेचित्काखं कस्यचिद्रहुलीमवन्स्यापदः, कष्यचिच 

१ परिपादी, कमः । २ खन्द्रकार्डे सीताया उक्तिरियम् । 



चक्रवत्परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च । (= 

चिरतरमुपतिष्ठन्ते सम्पदोऽनेका इति । परमुभयेऽप्यस्थायिन्य इत्यव्यभि- 
चारी कृतान्तः.। 
ˆ“ सन्ति च वहूनि निदशंनानि प्रक्ृतार्थोपोष्ठलकानि, तेषां - कानिचिदि- 
दोपन्यस्यन्ते । रुखं लालितस्य राजप्रासादेपूपितस्य सर्व॑स्य सम्भावितस्य 
रामस्य दैवे पराचि वनप्रचासः, पार्डुपुत्राणां विविधं कदर्थितानां वना- 
दनं पर्यटितानां चिरस्य राज्यलदंमीपरियहः, कौशाम्बीराजस्योदयनस्य 
सहधर्मचारिण्या वासवदत्ताया अवरुद्धायाः परगरहवासो न्यग्भावश्च; 
तस्या एव कालान्तरे योगन्धरायणादिमन्तरितमहिम्ना उ्यसननिपुक्तेन . 
म्रा सम्प्रयोगः सुखाधिगमन्ध, तआश्रमललामभूतायाः कण्वदुदहितुः शकरु- ` 
न्तलाया दुर्वाससः शापात् पत्या निराकरणं तज्नन्यं न्यक्षरणं च स्पति- 
लामे पुनरद्धीकारो वहुमानश्चेत्यादयो व्यतिकराः प्रकृताथं पर्या 
समथेयन्ते | 

किञ्चाचिरातीताः पच्रालवरत्तान्ता अपि प्रकृताथं निकामे पुष्णन्ति ¦ 
यदाऽस्य देशस्य पूर्वै पञ्चाला अपरे पच्छला इति विभाजनमभूत्तदार््या 
नार्याश्च तथा व्यत्यघ्रन्; यथा पुराणोक्त देवासुरसंग्रामः पुनः श्रदृत्त 
इवाभूत् । श्तिराक्तसमत्रवेशसमभ् त् । अछरृतव्य॑लीकाननलु शयालुविद्धान 
रिनिग्धानारातीयानपि दहिन्दुन् वरशंसा' सुदम्मदानुगाः परमतमसहमाना- 
स्वमतेऽभिनिवेशिनो वेतालोपहता इवादयं न्यवहेयन् , सुग्धान् स्तनन्ध- 
यान्दशसीस्थाञ्चरठानपि न पयंवजंयन् , विटुपोऽपि व्यमानयन् , चखियो- 
ऽष्यद्पयन् › सतोऽप्यकद्र्थंयन् । एने जाल्साः प्रासादप्रायाणि सौधानि 
समदीपयन् स्वापतेयानिं च महाधनान्यपाहरन् । अथाव्यन्तमर्थविधुरा- 
न्दैवमाच्रशरणांश्च विधाया्यान्पृवंपच्चालान्वलादगमयन् । एवं गहितसा- 
चरिता दैन्यािधनमेव वरमिति पश्यन्तः शिशककदनेन सतीदूपशेन च ` 
प्रकुपिता दहिन्दयोऽपि केचित्तेषु म्लेच्छहतकेषु तथा प्राह्रम्यथा सहसश- 
स्तान्सदसा यमच्तयायं व्यसर्जयन् हतावशिषरान्ततविक्ततां श्च छृत्व(ऽवशा- 
नपरपच्चालान्प्रस्थापयन् । अदो अकलनीयः कालमहिमा । य व्याः 
सवेन पुरूपकारेण वुद्धिरकक्पेण च पं सगद्धिमापन् › यथेष्टं च युलमन्व- 

१ प्रच्छन्स्वरूपायाः 1 २ परस्पररमव्नन्। ३ व्यलौकमपराधः। ४ श्रनु- शयश्िर्वैरम् । ५ प्रतिवेशिनः 1 ६ धनानि । ७ यमालयाय +. 
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भूवन , संशरतुखसंमारेषु विशाललिष्वेगारेषु न्यवशम्, नानास्सानि 

-मोञ्यभच्यपेयनष्यलेह्यानि चाश्नन्, येषां यावदिह मादुष्यकोपपाय्ं 
सर्द तदस्तगतमासीनत्त इदानीं यायावरा इवानिकेतना अकिच्चना दैवमा- 
बरशरणाः कथंकथमपि कारं क्षपयन्ति 'नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रने- 
-सिक्रमेशेःति च प्रमाणयन्ति ॥ “ र 

(२९) सच्री। 
का नाम त्रीति कविनिवद्धेन चिरन्तनेनोदन्तेन तावद् व्याङ्कमेः। 

यदा चन्द्रकेतुसैन्यप्रमाथेन परा कऋान्तो दर्प॑सौजन्ययोमूमिलेवस्तेन चन्द्र 
केतुनेदम्भ्रथमवया समाप्यते" । तदोभावपि मिथोऽनमिज्ञौ षिकरतनकु- 
लक्घुमारौ सम्नेहालरागमन्योन्यं निवर्गयतः ! किमेषा वशक्रिया यच्च्छा- 

-संबादसंभूताऽऽदोरिवजन्मान्तरनिवदधपरिचितिं्ृतोताहो विस्फ़तस्वजनद्- 
-शनजनिता गुणप्रामाभिरासतानिर्सिता वेति विविंधमम्यूहमानावपि 

निणेयममुधान्या्य॑युमन्त्े शर णमुपयातः कारणं च परिष्च्छतः । तत्र 
परिपरस्ते दटशासाथोऽलुभूतलोकटृत्तान्तो जरः सुमन्त्र एवं वसतुस्वाभान्यं 
निरूपयत्ति-भूयसा जीविधरममं एष यद्रसमयी कस्यचित्कचितीतिः, यत्र 
लौकिकानां व्याह्यरस्तारामेव्रकं चक्षूरागः इति । तमप्रतिसंख्येयमनिवन्धनं 

प्रेमाणमामनन्ति । यदा चाश्वमेधग्रसद्न श्रीरामो भगवतो बाल्मीकेस्त- 

पोवनस्याभ्यणी भुवमापयते तदाऽदछवरमिममेव वीरपौतं लवं प्रतमाण 

-एवाद--“न जाने छतो निमित्ताद्दटमात्र एप कस्यापि शजवंशस्य प्ररोहो 

मे दुःखं विस्मयल्युपस्नेहयति च ममान्तात्मानम् । अथवा स्नेदथ् 

निरयसच्यपेत्त इति विप्रतिपिद्धमेतत्। 
` ठ्यतिपजति पदार्थानान्तरः कोपि देठ- 

न खलु बदहिरुपाधीन्भ्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्कस्योदये पुरुडरीकं 

-द्रवत्ि च दिमरश्मावुद्रते चन्द्रकान्तः 11” इति । 

एपोच्र निर्ग॑ल्ितो्थः सरव॑स्यास्य वाक्थपच्चस्य--अन्तःस्थादेव निमि- 
तादपरिच्छेयान् तु बहिःस्थात्कस्य चित् कचित्नेहो भवत्यकरचरिमः सा 

१. शरागितः ! २ संगच्छते, ३ संनिदिताम् ! 
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जी ! यस्तत्र स्वायाजुसन्धित्सया छृतवेदितयापि वा पुरुषस्य पुर्पान्तरे 
नाववन्धो हृदयासञ्ञे वा भवति स मेत्रकाभासो न तु मत्री । इदः तदि 
उ्यवतिषठते न हि मैत्री माच्यते मित्रं वा क्रियते, उभर सांसिद्धिकमितिं 1 
एवंलक्तणः प्रेमा न जातु स्वस्य सवंत्र भवति, कस्यचित्तु कचिदेव । 
जीवो हि भूयसे स्वस्य संवेदाय सुृत्सान्निध्यं स्वेनात्मनाऽभिन्यक्त्तराय 
संवादाय च विविक्तं कामयते । एप ̀  निसर्ग भूतलोकस्य ययोद्धयो 
पुरपयोः स्वीपुरूपयोव श्रकृतिनियतं किमपि साधम्य॑मन्योन्यमाचजेकछ- 
मस्ति तयोर्विधिना विधीयते सङ्खमो न तु तत्तत्छृतेनाभियोगेन । इदं 
हि दिव्यविधानतन्तं न पुरुषतन्त्रम् । यधा भुवि संदभूराकृष्िशप्त 
रवत्पायाऽस्ि, थथा बाऽथस्कान्ते लोदाकपंणसामथ्यं मस्ति तथा त्यो 
सदशात्मनोरिति भवति संनिकर्पो विप्ररृष्टयोरपि । एवं .सति नेदं चि- 
स्यनीयं यन्मेत्री तथा कल्याणी निरवद्या च॒ भवति यथाऽभिश्तङ्किता- 
ऽविश्वास्या च बहुधा भवति । 

कश्िद्िपश्िदादह्. यस्त्वां निखिलेन जानद्रपि प्रतिनन्दति स य॒द् 
इति । सपर आह--मिनरं नाम परमास्य हृढयस्येतिं । सव्यं यो यसुप- 
णोति यश्च यस्य स्वरूपं वुध्यत्ते स तस्य किमपि द्रव्यं भवति किच्ि- 
त्स्योपङर््ान्न वोपकर्मात् । उपकरणे तु मित्रस्वर्पे नाद्धं मवति भिं 
नाम पुरपस्य द्वितीयं हृदयं भवति यस्मान्न किमपि गोप्यसस्ति । प्रगल्य- 
वागपि विचारवालपि जनो न प्रगल्यते श्रादजनाय शवट्व्याय कृलघ्राय ` 
वा स्वाभिप्रेतं निवत्त तृष्णीस्मावं* चास्ते । मिच्राय पुनसंनोगतं दिघर- 
रोति, चत्खदेशे बतंसान आत्मन एवाहं सदेशे बतं इत्यनुभवति, 
तेन तस्य पुरतः खव संबरणमपाकरोति, सवेमुपचारं परास्यति, सवं दाक्ि- 
ण्यमपदस्तयति । किं वहुना ? तांस्तान्सकल्पान्यथातथयुदीरयत्ति । भ्रायेणं ` 
महान्तो विभूतिमन्व उचेःपदमधिष्टन्त एव॒ कडाचिदनव उत्तानाश्थौः 
सटवक्ताये चा भवन्ति लोकवादमयं तासकभयं वा तेषां नासीति ! सर्वो 
लोक एककः सन्यथाथ वदति; द्वितीयाद्ध भयं भवतीति द्वितीयं पच्यजेव 

१ स्वरूपस्य सम्यगुपलब्धये । २ सहजा । ३ परमं स्परहणीयम् 1 यस्मात्वरं 
तस्य काम्य नास्ति ४ णसुरुपत्यथः ¦ ५ तत्समीपे 1 ई स्फुयभिप्रायाः 



९हद ` - म्रस्ताचतरङ्किणी । 

-विसंवदति, मिथ्याचारतां याति, भावांश हदि स्थिताञशतधाऽऽवृणोति 
यदा पुलमिव्रं संगच्छति तदा तस्मा. अभीतवद् हदयं व्याख्याति | नेप 
कामो सित्रस्य स स्िग्धो मयि न्यग्भावेनान्वम्भावेन वा वततां स्खलि- 
तात्तरं चाट क्तिपुरःसरं वा भापतां सवं वा संव्रणुतासिति 1. सिवरं केलः 
रूपान्तर संनिविष्टः सवेविशेषणएवि शिष्टः सववेचित्यशवलितः स्व एव 
भवति युरूषस्य । तद्धि विधातुः खष्टिरलसिति समाख्यायते । तच चित्री- 
यमाणः कविराह-- £ 

केन रल्लामद् सृ सित्रासेत्यत्तरद्वयम् । इतिः 

इदं चापरं विलोक्यते सिरे ! परा हि श्रीतिस्तस्सिन्वत्तेते । उक्तं च ` 
°सिन्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः. । इसि । 

इहानेकान्यन्योन्यसंश्लेपणानि भवन्ति च णाम् । कचिदेकान्वयतया 
संरिलष्ाः स्मः, कचिदीष्येया, कविस्रतीकारमनीषया, कविदपटेपेण्ः 
कथिद् दर्पेण, कचित्कामेनेति विविधं प्रतिबद्धाः स्मः। परं प्रेमबन्धनं 
संवमहद् विलक्तणं च । तथा चाहुः पच विष्ठांसः- . ` । 

बन्धनानि खट सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतवन्धनमन्यत् । 
दारुभेदनिदुणोपि पडङ्घ्िनिष्करियो भवसि पद्कुजकोपे ॥ इति । 

अयं चोत्कपः कोपि मञजस्य देवानुय्रहो वा केश्चिचत्तेन परिशुद्धस्य 
. स्वस्य प्रणयस्य भाजनसुपल्तम्यते । अन्यादृश्येव शक्तेः प्रणयस्य । यथा 
वथा व्धंते.्णयः प्रणरिषु तथा तथा श्रणएयिक्रिर्यायां वर्धेते धीरत्सा- 

; दश्च 1.एतरं छनुमूयते कथिस्कमपि विचक्ितमथ लेखेन पत्रे नयसितुमि- 
1 चति, चिर च तस्याभिव्यञ्जका कोमलकान्तपदावत्ति प्रतीतेन च 

सा सन्निधत्ते । परं यदि सिघ्राय सभाजनाकगणि पातथित्त्यानि, भावा- 
न्तरं हृद्रतं वा विवरणीयं तदा प्रेमरसाभिपिक्तास्तत्तदथंसमर्पिका अन- 
हया वाचः सदर" खोतः-सहसैरिव सं्लचन्ते । पूं च भर्ञन्मेपं 

: करोति प्रणएयप्राग्भारः । अथवा ुद्धयनपेन्तः सुद्करससु सारथ्यं करोप्ति 
: “पुरपस्य | | 

त्तः - इदं चात्र हदि करणीयं निष्कारणता स्नेहस्य -मेन्रीस्वरूपस्य सम्पा- 
0 | 

द द 

१ सकमकत्वालरस्मपद्म् 1 २ श्ररुद्धुलवन । ३ श्रात्मानम् ) 
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दिका सक्ारखता च तद् दूषिकेति अत एव कश्चिद् विप्चिदपश्िस आह्- 
अहं मित्रेभ्यो न तत् प्रव्येषिपामि यदेपामस्ति किन्ति यदिमानि सन्ति! ` 
तच वुदधिपृव न जातु सम्प्रदेयं भवतिः स्वत एव तु मां प्रति संक्रामति 
रश्पिऽयूह् इव रशरिमिमाल्िन इति । 

निरूपिता निर्निमित्त परा मंत्री । अपरा सनिमित्ता सम्प्रति निरू- 
प्यते । तघ्वच्तणं चोक्तम्--“स पुद्रद् च्यसने यः स्यात्ः इति । यापदं 
जाति ददाति कालः इति च ! अनेकं च कारणं मित्रतायामुस्े्तन्ते 

सुधियः, यदाहुः- 
“पकाराच लोकानां निमित्तान्म्रगपक्षिणाम्। 
मयान्लोभाच मूर्खाणां मत्री स्याहशंनात्सताम् !1” इति । 

मित्रं नाम सम्पदि विपदि च सहायं भवति। यसिचस्य दिश्तः शूल्याः 
इति भिच्रपेची लोकः! अयं ताचसथमो लाभो सेत्यस्य-दर्पशोकक्तेभयया- 
लंसाशङ्कादिभरं वाधकरं मित्रे समप्यं निवरंतिं कामपि समण्लुते देदश्रत- 
प्वेतोऽपरत्र संक्रसितभारं च प्रकामं लाघवमुपैति। न केवलं प्राकृतो 
जनो महाजनोपि; न केवलं परदराणकोऽकिव्वन एव कश्चिद् थुवः परिष्रटोपि 
भित्रंवा मित्राणि या निकामं कामयते यत्र स्िकाश्चिन्ताः संक्रमयेत् , 
यत्र वा स्वरहस्यनि न्यस्येत् 1 एतदथ पाश्वंपरिचारकाणामन्यतममन्यत- 
सान्वा सजेपः सदाखान्वा करोति, आत्मना समक्ता च गसयति | 
एते राजवल्लभा इति समाख्यां सजन्ति] 

मित्रे भावसच्क्तेर्विन्दढामासं फलष्रयं च्स्वते-दयं हि दपं षठियु- 
रणयत्ति शोकं च साम्यपकर्प॑त्ति । तथा हि नेहेच्थाः कथ्िरसित यो 
भिग्राय हप संविभजते न च भूयांसं हप सन्ततेः यो वा शोकं संचि 
भजते कनीयांस पमेव तं नोपभृङ्नक्ते । 

. सित्राञश्णसनमपि महते फलाय कल्पते । तमेव पुरुषस्य विक- 
स्थनतमः । तथा च सौभरिकपवंणि कृपं प्रत्यश्वत्थास्नो वचनम्- 

सर्वां हि मन्यते लोक च्ा्मानं वुद्धिमत्तरप । 
स्ंस्यात्मा बहुमतः स्वेत्मानं प्रशंसति ।! इति । 

__ इमां च चिकथनतां पचंजुयोगापरतन््रस्य भित्रस्यासुगिष्टिरेच _ 
१ ्मयेम् 1 इद् क्रियाविशेषणमर \ 

७ धभ 
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चिकिस्सितुखहति नेतरत् किचित् । अवितथा सुद्रत्तजेना नाम मनः 
स्वास्थ्याय सम्यग्दशंनोपपत्तये वा दिततमा भवति । यद्युच्येत रः 
छतत्सस्वरूपानुसन्धानेनाप्येतत्सुसाधमिति नार्थोऽनयायुिष्टयेति, तन्न । 
इदमनुसन्धानं कदाचिदतीव खेदकरं मम॑स्ए्क् च भवतीति म ॒खदा- 
विषयो भवति । नीतिशाश्लाधीतिरपि न बहुुणाऽस्ति, येचिका साधिका 
वान भवति । परत्र दोपदशनेन समाधित्सापि कदा चिन्नाथंवती भवति ! 
तस्मान्मित्रत्जैनेव सौहार्दरयुक्ताऽभीषटसाधिका भवतीति व्यवस्थितम् । 
उक्तं च--"पापान्निवास्यति योजयते हिताय ।› इति । 

विधान्तरेणपि साहाय्यं विदधाति मित्रम् । सन्ति खलु बहवोऽथां 
यानसहायो देवताष्ठितीर्यः कथचिन्नाहत्ययु्ठातं॑विखन्धं वा वक्तुम् । 
ष्मोचित्यं वा मन्दां वा सहजं वारयति । तद्यथा "वशो न -पारयति 
स्वरुणानाविष्कतु किष्ुताभिशेठम् । कदाचिक्तश्चिरपरं याचमानो हणी- 
यते, मित्रं तु तमर्थमथेयमानो न शङकतेऽपि तु शोभते! किं च नाना- 
सम्बन्धो हि पूरुपः। स कस्यविप्तिता, कस्यचिद् भ्राता, कस्याधिद्धता, 
कस्यचिद्देषेत्यपरिच्छेदोऽस्य सम्बन्धानाम् ¡ स पुत्रं पिदवदेवाभिव- 
दितुमदहति, माया मर्ठैवदेवः दिष्टं च देधुवदेवाभिसम्बन्धविरोपसमा- 
श्रचेणैव, न तु तत्तत्सम्बन्धव्युदासेन । भिचरं पुनस्तदीयं चिवक्तितं तत्तदा- 
वरुष्येन सम्बन्धूविोपानपेचं समं वा विषमं वा निवेक्ति। 

हदं चात्र सैत्येधिकमवधातव्यम्-मित्रे हि स्वेन स्वेन भावेनेत- 
रेतरमुपरञ्जयतः, तस्मादेकस्यैवेतरेणोपस्कारस्य नास्त्यवकाशः । एकत्र च 
सैच्या नियाम ऽपरत्र तदभावो नैषणीयः, यतः परस्य दोपान्यथाञ्ज- 

-सलोयादत्ते नरो न तथा शुश्एनितिः सखे काम पर्यात्मान भित्र ङुयीततेन 
तप्तरहसं वा सेवन्पयं प्रारििमारं वा मित्रं करणीयमिति श्रीगान्धी सलुते । 

(३९१) समाचारपचसर । 
समाचारपत्रं ह्ययते .्रभविषप्णुतसं सतम् 1 इदं दि मतुष्यव्गस्य 

भरतः, पस्मार्थाधिरतेर्ुःखापठृटटेः सुखक्रररेरधिकारभत्यापत्तेरपकारभ- 
१ एककरः । २लज्जा। ३ लज्जते ४ पाक्षिके घनिद्पम् । ५ प्रत्या 

यत्तिः = प्रतिलन्धिः 1 
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ततिकृतेश्च साधकतसमभ्युपगतम् | इदं च तथो पजीव्यतां यातं लोकस्य, यथा- 
सोदकम् । सत्यं सन्त्यत्र लोका ये प्रातराशं परिहरेयुर्नाम न तु प्रातरं- 
भ्यस्य समाचारपत्रसयाष्ययनम् । तथा चाङ्खलदेशे प्रथते प्रवादः--कश्ि- 
सष्यः स्वामिनं प्रस्य प्रातरोषध्या फाण्टयोपाचरत्समाचारपत्रेण च । 
स चैकदा समाचारपचं नोपानयत्तदाऽनुयुक्तं समु्ुकेन स्वाभिना-नव- 
नीतोपल्ति्तं सोटिकाशकरं कतो नाहतमिति । 

दिशः प्रदिशश्च यावद्भुवनद्रत्तप्रापणं प्रथमः ससाचारपश्रोपयोगः | 
सन्ति भूवलये यत्र तत्र “रायटराश्यधीशाः सन्देशदराः संसदो या विधयुता 
रेडियोयन्त्रेण च॒ कलासिविकलाभिख्च लोकवा्ताः समाचारपत्राणि 
प्रापयन्ति । इमाश्च संसदस्तथा दत्ता जागरूकाश्च भवन्ति यथा विश्व- 
स्मिन्विश्वे न जातु किञ्चिद् गुव॑थं तज्नायते यन्न यथातथं सयः समप. 
यन्ति खभाचारपत्रेषु । आसीस्स समयो पत्रेकन्रदेशे वृत्तानां उ्यतिकराणां 
देशान्तरे सप्ताहः कैरप्यवा्षिनँमूत् । नेल्सनककतस्य नीलनदविजयस्यो- 
दन्त इङ्कुलण्डे सप्रादद्ठितयेनाधिगतोऽभूत् । अत्वे तु नन्दनान्मुभ्बां 
सडङक्ामन्ती प्रवृत्तिः कलात्रयीमेव उयाप्नोति । महात्मनः श्रीगान्धिनो 
वि्हिसनवृत्तान्तः कलाभिः पच्छेदशमिरेव सकलं विष्टपं व्यश्नुत । 
अदसंख उज्जिहाना एव वयं यदा समाचारपत्रमालोकयामस्तदाऽमेरि- 
कायासाभ्रीकायामाङ्कुलदेशे वा कस्को वेदयो व्यतिकरोऽतिक्रान्तायां नि- 
शायां निशथे बाऽभृत्तमनायासमनबयवं च विद्यः | परिव्ययं लोक 
इतीदानीं व्यक्ततरं भाति । तत्तदेशवास्तव्या जानविज्ञानयोः सततं 
ऋमन्ते, चूह्ननूत्नानथानुपजानन्ति; नवनवा आभ्युद्यिकीः कर्तव्यपद्ध- ` 
तीरायोजयन्ति, प्रत्यग्रं दोषलेशेरसपटां विनयवतंनी' वर्तयन्तीति देशा- 
न्तरस्थास्तत्तस्समुस्सकं विविदिपन्ति । समाचारपन्राण्येवेतां विविदिषां 
शमयन्ति । यथा यथाऽयं लोकः समाचारपन्राण्यधीते तथा तथा रोचते" - 
ऽस्यामिलापः प्रेपासुदन्तसुपलमेयति । वहु चादत्ते देशो देशान्तरात् । 
यत्र काप्यर्थ्तां पौरजानपदानामवस्थां समाधातुं यो यः अयोगः क्रियपने 
स स तत्तदुदेशभवृत्तैः समाचारपत्रद्रीक् माकाश्यं नीयते 1 ततो देशान्तरे. 
4 

१ श्वाय" इत्याल्वया 1 २ वाता । ३ छृतत्नम् 1 ४ शिक्षापद्धतिप् । ५ दीप्यते । 
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रपि तत उपलभ्य तद्विधाः प्रयोगा अनुष्ठीयन्त इत्येकतमन्निदशनम् । 
समाचारपत्रं तत्र तत्रार्थे जनतामतं निर्माति च निरूपयति च ! राज- 

मन्त्रि: प्रस्तोष्यमाणं राजतन््रसंशोधनं र्स्योपकरिष्यतीति मत्वा 
सयु तकमुपपा्य जनतां श्रचोदयन्ति सम्पादका इदमनुमुयतामिति, अपक- 
रिष्यतीति च वुद्ष्वा प्रेरयन्ति तद् वलवद् विरध्यतामिति 1 तत्र तत्र 
चिपये नेत॒णां लोकहितान्यभिग्रेतानि प्रकाशयन्ति पर्यामं च प्रजाः मवोध- 
यन्ति। एवं प्रवुद्रास प्रजासु नेङते शासितारः कामकारेणं वतिंतुम् 1 
इत्थं समाचरपत्रार्धिकृतान्सुपथि नियच्छन्ति विपथाच्च वारयन्ति. काय- 
निर्वहणे च पदीयसः कल्पयन्ति । यत्र देशे विधानपरिपदि सुन्यवस्थितं 
प्रतिद्न्द्रिसभं नास्ति तत्र समाचारपत्राख्येव तत्क्रत्यं निवतेयन्ति । तथा 
च लोकसङ्ग्रह म्रवृत्तः कथिन्महात्मा पुराणीराचारपद्धतीः कालायुरुरयेन 
मनाक् परिवतंयितुमीहते भूयसी श्रेयःसम्पत्तिः स्यादिति, नवं परिशुद्धं च 
धमनीपु लोहितं सच्चरेदिति, कदाचारानपि कांधिद्धिगहंते, मूढविश्चासा- 
श्चावन्िपते, शाखात्ययांश्चापवदते मा स्म स्थितिसंकरो भूदिति; तदा समा- 
चार पत्राणि तदुक्तीर्निपुणं विविञ्चन्ति तन्मतं च बलवटुपस्तभ्नन्ति । 
एवमन्यत्रापि वहुत्र साध्वीं प्रवोधनां जनयन्ति । 

आसतां ताव्लोकसंग्रहं चिकीपंबोऽन्ये वा समाजं समाधित्सवः । 
तन्तैरपेच्येणापि समाचारपत्राणि लोकाचारं समुत्रयन्ति । इमानि यत्र 
कापि महाजने वा जने वाऽधिकरते वानधिकरते वाऽऽल्ये वाऽऽनाढये 
वाऽऽचारव्यतिक्रमं शीलधंशं वा दम्भं वा विप्रलम्भं वा प्रतिज्ञाभङ्ख वाऽ- 
थंदूपणं वाऽभीतवद् चिनिन्दन्ति मर्याद गोपायन्ति, शिण्ाजुद्धावयन्ति, 
टश्च न्यग्मावयन्ति। राजानः खल्वग्यमीम्यो विभ्यति मतानि नश्च 
रितिमादलोचनलनिति ! येप्यवधीरिता अन्याथ्यमाचरिताः स्वेरधिकारेर्विना 
कृतास्तेपि ` समाचारपत्रेरुलोमयन्ति स्वस्मिजजननिवदम् ›, आवयन्ति 
न्चोपपीडकट्टदयमिव्यचिन्त्यप्रमावं समाचारपत्रं नास । 

यदा च कचिदेशेकदेथो दुभि वा जायते, मूकम्पो वाऽऽप्लवो चा 
वर्तते, प्रसमर आतङ्को वा सयुरपद्ते तदापीमानि पत्रासि तत्र तत्रार्थ विती 

१ क!(मचारेण । २ विसेधिसमुदायः । ३ इष्टे प्रवर्तनमनिष्च निवारणं 
लोकसंग्रहः । ४ समथेयन्ते। ५ श्राप्लावः। & रोगः! . 
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-यैतां धनमिति लोकान्प्रसयन्ति ! दातुणणां सासावलि प्रकाश्य प्रकाश्य 
.श्रोत्साहयन्तीतरानपि दानाय । अन्यदापि दानीयादानीयविचार्णायां 
प्रवृत्तानि पात्रवपिणो भवतेति लोकान्प्रणोदयन्ति, अयसमनाथालयः पां 
मूरेर्चिश्राणनस्यः इदं विय्ाशालसथंछृच्ं वतत  इव्यदहति सश्ःसद्ाय- 
तामित्यादिभिः सामथिकीसिः प्रबोधनाभिः सत्ति विनियोगे प्रवत्तेयन्ति 
जनोवमसतश्च वतो वार्न्ति | 

वणिक्पथंस्यापि वह पड्कबन्तीमानि । वही त्र तद्िपयिणी चिज्ञा- 

पना भवति । अयास्य पस्यस्यात्र नगर इयानः, अत्र देरो सुदुलेभानी- 
मानि पणितव्यानि देशान्तरविशेपे सुलभानि, अत्रेव वा देशे पत्तनवि- 
शेपेऽमी अर्थां एतावता मूल्येन सुप्रापा इत्यादि विज्ञाप्य संब्यवहारं भक्- 
पन्ति 1 मूल्यविन्चप्नििन्च सवत्र देशे मूल्यानि स्थेयांसि सम्पा्न्ते येन- 
कस्यैव द्रव्यस्य वुल्यरुस्य मूल्यमनेकव्र प्रदेशेषु नातिदूरं विप्रकृष्यते 
लोकश्च चिक्रीपुनांतिसन्धीयते' न चोपपीड्यते । 

समाचारप्रधानानीमानि पत्राणीति समाचारपत्रारयुच्यन्ते प्राधा- 
न्येन न्यपदेशा भवन्तीति ! समाचारयत्तिरिक्तमप्यनल्पं त्र वेयसस्ति । 
-एतत्पारश्वपु विज्ञानानुसन्धिविवरणानि, पुरातनेतिहासतथ्यानीदस्प्रथ- 
मतया समुपलब्धानि, यात्रावणेनानि, चिरनिखातम्रामनगयाघुल्खननल- 
व्धान्यथश्चयांणि, अविदितचरभूभागायुपलब्धिनरत्तानि, सादहित्यसमी- 
णानि विष्टत्करृतानि, नठ्यञ्नन्थानां गुणदोषालोचनानि च भूयसा 

दृश्यन्ते ! यच्र तत्र गम्भीयर्थां उदाराः प्रबन्धा अपि तं तं विषयं विशशशद्- 
यन्तः सचिवेशं लभन्ते । प्रतिरविवासरं प्रकाशितेषु पत्रेषु विधां शिक्ञां 
चाधिक्व्यातुवन्धा निवध्यन्ते, य त्राभिविनीवानामपि वहूपादेयं भवति; ` 
किमुत विनेयानाम् | 

इदं चाभ्युपेयं यो नाम प्रव्यहं समाचारपत्रास्यधीते स ॒शास्तैक- 
शीलनरताद्रहशरुताद् विपदतरं उयवदारं विजानाति, मेधीयान् भवति 
प्रतुद्धतरच्च भवतीति । 

इद चाप्यभ्युपेयं सवति-- बहुधा समाचारपत्राणि चृपनीतिचिषां 

१ सम्प्रदानेऽनीयर 1 _ २ समीचीने! द वणिन्यायाः। ४ सिदत) 
५ वञ्च्यते । ६ श्त्ि्तयेन मेधावी \ 



१०९ भस्तावतरङ्धिणी । 

सक्घविशेपेष्वेव पक्तपातीनि भवन्ति, युक्तं वाऽयुक्तं वा ॒तहर्शनमेव 
पुष्णन्ति, दर्शनान्तरंस्वौर्पथिकमपि दूषयन्ति । महान्तं चापायमापादयन्ति, 
राति च वि्ु्बस्ति । तेनेपामेकतर गृह्यत गरखा तटस्थता च प्रशस्य । 

इतरत्रापि महान्तसन्थमुत्पादितुं प्रमवन्तीमानीति न पार्यतेऽपहो- 
तम् । जाव्येकदेशेएु मिथः; संश्लेपणीयेषु सनेहतन्तुभिन्च दृं सेवनीयं 
थेसान्यच्वरन्ति सथा चिपरी परेरयन्ति तथा ठुद्धि च्यामेोषरथन्ति यथा 
सवत्र ्र्ेपुदीपयन्ति, प्रशमं सञ्जन्ति, चोमं च जनय्ति । .एतचेदानीमे- 
वाप्यक्तितंभज्ञे--इद् देशे सस्लिमपत्रनंक्तन्दिवमनारतमिदमेवान्वशासि 
मौदम्मदो लोकः, सवं हैन्दवं द्वेष्यम् । संभिन्नवुद्धयो नानादे वताभक्तर; 
प्रतिमोपासका मिथ्णा्नद्धोपपनना इमे हिन्दवः परिदार्यसम्पर्काः । सवथा 
च॒ ततः प्रथगात्मता माग॑शीया येन केनोपायेनोपेखा चेति । एवं समि- 
द्देपाभ्रथो मौहम्मदाध्िरं सदोपिता अप्याय्यंवंशजा अपि सायुबन्धसं- 
व्यवहारा अपि यत्र तत्र हिन्दुभिरकलहयायन्त स्वाीष्टसम्पत्तेय च नोपा- 
रमन्त । अद्यत्वेपि केचिच्छिघ्यपत्राणं सस्पादकासतामेव ऊुत्सितां भेद्- 
नीतिमलुसरन्ति । एवं दुःममाचरन्तरते प्रवोध्टा निरोध्टाश्चाकालदीनं मा 
स्म तेऽग्रतिविधेयमनिष्ठं देशस्य कापु । 

्मपरत्राप्यदधं स्वं सामथ्यं शक्यमेभिदरुपयोक्चुम्। विपमस्थः 

सम्प्रति संसारः । इह समष्टयो ज्टक्तयश्च परभ्रकपप्रध्वंसनेन परापकषं- 
सम्पादुनेन वा स्वस्य श्रेः कामयन्ते । नियोगिनो नियोक्तृनपद्िषन्ति 

नियोक्ताय्य नियोगिनः कदथंयन्ति, स्वल्पं च निर्वेशं वितरन्ति । रष्ट्र- 
ष्वपि मिथः सौमनस्यं नास्ति । सं वो मनांसि जानतामिति श्रुतिं विस्प्रता 
आर्सश्वानार्याश्च । तेन र्ट राष्टरान्तरस्य भ्रभूतान्स्वान्प्बृद्धान्समद्धाश्चो- 
पनिवेशान्वाऽभिभ्यारृति, बलाद्धलं चावसरं भतीक्ते । परं नेपा कल्याणी 
बुद्धिरिति परमाः ।* नैवामभिनन्दन्ति पारोबयंबेदितारो दूरं द्रष्टारः । 
शक्यं नाम पत्रैः पापेयं बुद्धिर्निरोदधं प्रकाशं च विनिन्दितुम्। एभिः खलु 
देरन्तव॑तंमानानि विघटिष्यमाणानि जाल्य्खानि यनतो घरनीयानि । 
देशाद्रहिरपि तैरबिरोधाय शमाय चात्यन्तिकाय भ्ररतनीयं येन सर्वो लोको, 

१ युक्तम् । २ पच्यता : ३ षिड तन्तुसन्ताने, ततोनीयर् । ४ खन्तत- 
.,९८्५८६।२ , 1 ५ गर्धम् 1 इद्मन्ययमप् । 



समाच्रिपन्नम् । १०३ 

रथास कर्मसि निरातद्धं प्रवृत्तः पुरूपाथंचुष्टरं साध्ुयात् । यदा चैतानि 
सवेमदान्तः, सवंमिदमन्यदीयमस्मदीयमेवरेति, यटि स्वैर ननो दौक 

` यन्ति तदाहन्ति प्रथमसाक्रमं परिमोपं च सर्वा्धिणमिति बुद्धिसुपजन- 
यन्ति लौक्छिकिपु स्वदेशवास्तव्वेपु तदा सङ्रार समयोलयन्ति तान् चिना- 
शोन्मुखश्च कवेन्ति । इध्थमवाचारे हडिदटलर्सतानुवादिमिः शओासंस्यः 
समाचारपत्रैः सयुदसादि च सम्पेहणीयं स्परहणीयं समरद्धिमद् विहरं 
च स्वकं राण्टूमिति सर्वं प्रत्यकं प्रे्ावताम् । तेना विपये सचिडोपमव- 
यातव्यं सम्पादकरि्रं चानुशासनीयं नानिष्टम् । वहु च तेष्वायत्तम् । तन्यु- 
खदर्न्यः प्रजाः पथि वर्तेरनापथीति प्रेयः ॥ 

इति श्रीचारुदेवश्ताश्चिणः तौ प्रस्तावतरङ्धिस्या 
विचारात्मकम्रस्तावविपदः म्रथमस्तरङ्ः 1 १॥ 

क 
१ निमयम् ६ २ प्रायन्ति, उपहरन्ति ३ विशालम् ! 



[> 

अथ दितीयस्तरङ्गः। 
पं्िपशब्दाथका विचारतः भस्तायाः । | 

इद तरङ्गे संक्तिशव्दार्थकाः कतिपये प्रस्तावाः प्रणीयन्ते, ते यथा 
तिपा व्यक्ततरं निरवेपेर च प्रोकं -स्यत्तथोपपत्तभिरिदरशैशोप- 
ठंहणीयाः 1 असपेक्तितवाक्प्पकशच सर्वत्र परिहरणीयः) ` 

-“ (१) ध्न दानाय सुक्तय । ` 
, तिश्लो हि धनेत्य गतयो भवन्ति-भोगो दानं नाशश्चेति । सर्वो जनो 
लोकयात्रागतो धतनसपेक्ञते । सुखार्था लोकः सुखोपकररानि मृगयते, 
धनब्धयेसैव च तानि लमते। अयमेव धनस्योपमोगः। एतेनैव धनम- 

` थेवद्धवति । प्राकृतो दि ्रायेणातमार्थमेव . धनं व्ययते । उदात्तसु 
परा्थपि त्रत, तद् दानम् । दीयमानं घनं भुल्यमानासुटूर प्रकृष्यते ! 
अन्यथा "काकोपि जीवेति चिराय वति च शडक्तः इति कादृत्तितो 

` नातिरिच्यते मुष्यः । । 
` शश्व धनस्येशानोपि नादो भुड्क्ते न च ददापि-स $पोहैः कृष्णः ।` 

रो हि मितं पचति, वं क्िश्नाति, सवीरश्चि न पुष्णाति सोऽधन्यः । 
यश्च समर्थोपि हत्यकल्यरोरदास्ते-स याष्टः; स स्तेनः! कृपणं हि । 
छृतसरन्ति शाश्चकाराः, परिदायंदशेनं च निर्दिशन्ति । अभूष्मानमदी- 
यमानं च धनं नावतिष्ठते । पाटच्चरवाऽपदवियतेः. वहिा. गऽऽ्मसा- 

च्यते, राज्ञा वां ह्िने.। - ~~~ । 
ध प्रथम उपरोगः, मोगघ्च द्वितीय इति धर्मदर्थिनः। 

~ पमेभपययते दानस्य प्रथमनिर्देशः कृते श्लोकचरणे । दान नास पे 
शतपातेः। दानोन्नानिदु्करं लोक इति प्रथमे युनयः । आतमातुप्रहाय 
तदिा््याः | परा्युपपततय इति च ताः सर्वावस्थायतेन पुरेण 
सथमातन् दृयामत्युपथः । तथा च वेदान्ता--श्रद्धया देयम् । अधदरया 
देयमू। श्रिया षम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संयिदा देयम् इपि। जं च न्यतिरेको दानभोगयोः। दीयमानाः वा विवध, युन्यसा- 

/“ चीयन्ते ।दानस्यैपकोपि महिमा लोकोत्तरो यदेकत्र चिरुढधयर््रया- 
+" 1 ेस्मादद्नी घनस्य गतिरहितकरी-दानं भुवरिति, ता पेत यधीः। 



स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः १०९ 

(२) सर्य गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति) 
द् काच्चनमित्ति रजतादेद्र॑व्यस्योपलच्तणं दीरकमोक्तिकादीनां च । 

केवलं कलवेचातिकरान्तेष्वपि युगेु धनवतः समादरो विरशिष्टोऽभृदि- 
व्यत्र घन्यश्ब्द एव लिङ्गम् । धनगणं लव्वेति पाणनयादुशाखतन चन् 

कब्धारे घन्यश्ष्दो व्युत्पादितः । यो हि धनं लन्धवान्धनिकाभृत्त धन्य 
कताथ मेनिरे जना इति हि ततः रदुरत्यथेः । तथा चतरयत्राह्मण-- स्प 

हिर्यं पशवो विवाहाः इति । 

अति हि मानयन्ति लोका धनिनप्। असतोपि गुरणांस्तत्र धानि 
सम॒स्रक्न्ते, तं तं गुणं वा तच्रारो पयन्ति; तेन तेन गुणेन युतं दोपेण च 
वियुतं तञ्नसश्यन्ति, चह चाद्वियन्ते ! अयमेवाथंः सवे गुणाः काच्चनमा- 
श्रयन्तीःद्यस्य कविवचनस्य । 

अविन्योपि वित्तवान्सचिद्यवत्पुरप्रियते । कि न द्रश्यतेऽनत्तरप्रायान् 
श्रेषिनोऽधीच्छन्ति परिडताः साभापतं सनाध्यताभिति शाखं वा व्वाक्रि- 
यताभिति | आभणन्ति च लोकिकाः-यस्य धान्पाचिताः छुपूलास्त- 
स्यान्धाः सुतादयोप्यनन्धा इति ! यत्सत्यं मृ खां अपीमे प्रान्नवत्पृज्यन्ते 
विरूपा अप्यभिरूपवदा द्वियन्ते, उद्वृत्ता अनाचारा अपि सद्वत्तवद- 
च्यन्ते । नेतद्व । अरुणा अपि गुख्यौा गुणन्नाश्चाभिमन्यन्ते। सदस- 
द्विवेकचगणाश्च गण्यन्ते । सोऽयं सर्वा विभवध्रमावः ! उन्तं च कथिना- 

““पृज्यते यद्पृच्योपि चदगस्टोपि गम्यते | 
चन्यते यदवन्द्योपि स प्रमावो घनस्य च !! इति । 

(३) स्वधर्मं निधनं मेयः परधर्मो मयावहः। 
त्र स्वधमंशब्दरेन शा्रविदितो वर्णाश्रमाचारो गद्यते यत्र व्राह्मणा- 

द्यो ब्रद्मचारिप्रभतय्चाधिक्रियन्ते। न तु नानाद्वनसरत्थमार्यानार्यादीनां 
प्रातिस्विकं सतम् । ताद्शास्य मतस्य प्रत्याख्यानस्य गीताम् प्रस्तावस्यास- 
त्वाद् › अजनस्य परमतपरियनीन्मुख्याच्च । ल्ञातिविष्वंसभीतेनिनत्र- 
तलच्ृणं शसप्रधान त्राह्म सवस द्राध्रप्रात वनञ्चयः; तत्प्रतिपेधति भग- 

१ सत्कारपूवेकं व्यापारयन्ति † २ श्रश्वपत्यादिभ्यस््वेत्यण् ! ३ गुणवन्तः 
यप्प्रत्ययः 1 ८ स्वपिमिन्स्वस्मिन्भवम् । 

र ॥ 



५७६ भस्तावतरद्धिणी ¦ 

यान उभयं निधनं श्रेयः इत्यादिप्रवोधनेन किं च धर्मशब्दो न कचि 
दपि यःफयायो दृ इत्यभ्युच्चितो हेतुरत्र द्रव्य} 

“रतुवेस्यं म्या दषं गुखकसंविभागशशण इति वचनाद् गुणकर्म 
1" "यशी ब्रह्मादीनां तत्तदाचारनियसः। पुरङृतकममासिरोधेन सत्वा- 
[नन सप्रधानसापन त्राहणादीनां कततेव्यकलापनिश्चितिरिति सान 
टलया गाक्याऽन्दययतुमर । शासखप्रतिनियतानि क्माशि सहजानि 
भवन्तीति स्थितेय॑स्तानि जिहासति स खभावं जिहासतीति महदस्या- 
निष्टमाशङ्कयते । सति कर्मव्यतिहारे ' सर्वाः संकीर्यन्ते स्थितयः। न च 
त्ताः क्यु यथावत्निष्प्न्ते, न चापि लोक डषटेनाभ्युदयेन च युस्यते 

परधम चरणे स्वरूपम्रच्युतिरेव परं दूपखम् › यत एवेक्तम्- 
स्वभावनियतं कमं सदोपमपि न त्यजेत् ॥ इति। 

नेतदेव, किन्तु-- 
भेयान्सेधसो विगुणः परघरमात्खनुधितात् # 

यपि ध्येयम् ¦ एतदेवानुस्सारयति शन्ते रा्रियेण "विशुद्ध 
वुदानीमस्याजीव' इृतयुपहसितस्येदं मल्याजीवस्य वचनम्-- 

सहजं किल यद्वानेन्दतं न तु तकसं विवजेनीयम् । 
पशुमारणकमदारुणोऽलुकम्पामरटुरेव श्रोत्रियः 11" इति । ॥ 

मोदाल्लोभाद्धयाद् परधर्मप्रचणता दृश्यते लोके । 
(४) रदृस्ता विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ¦ 

` भत्वा कर्माणि सीन्यन्तीति मयुष्या इति नैरत्त सनुप्यशब्दव्युतप- 
तेमते । न च सवे तत्समाचास भवन्ति । श्युतपत्तिमन्तोपि भे्ता- 

"वन्तौ. पट्क्षाऽसमीच्यकारिणो भवन्ति महुष्याः । तत्र तरसा प्रवर्तौ 
लोभो वा क्रोधेरे वा ्रणयाततिरेको वा कारणतां याति । कछोऽलु बन्धे 
मे मविव्यति कैर् इत्यविविच्य शरृत्तस्योपनमन्त्यापदोऽनेच्ाः । तत्य 
च्छरछविदितानि मे श णि सश्धयेयुर्विंपदश्च मां सोपनंसिपुरिति स 
` रास्ताविकमिदमभ्रास्तोपविकम् ; इदं साध्विदमसादुः इदं फलबदिद्- 
भ्त {` सुविचिन्त्य मारके 1 उक्तं दि- 

१ तर्यधिकः ! २ यत्रैको नयसय योग्या करोति स कर्मव्यतिहार इ्ामि- 
३ प्रिणामः1 



मानो हि महतां धनम् 1 १०८. 

गुणवदगुणवदा ङु्ब॑ता कायजातं 
परिणतिरवधाया यत्नतः पर्डितेन । 

अतिरभसकृतानां कमणामोाविपत्ते 
भेवति हृदयदादयी शल्यतुल्यो विपाकः 1} इति। 

_ गुर्लाघवमर्थानासारम्म कमणां फलष् । 
दोषं योन विजानाति स बाल इति होच्यते ॥ 
विज्ञाय फलं यो हि कमं त्वेवायुधावति | 
स शोचेत्फलवेलायां यथा किंश्ुकसेवकः । इति च । 

बद्ठीरविप्रैकस्य दुष्परिणतीः पश्यामः । जानक्या सौमि भरति 
श्रावजायां मां जायासिच्छसि, तत एव जीवितसंशये चवतंसानस्य श्राहु- 
रातैरवं शण्वन्नपि तमभ्युपपत्तं न यासीति यदुक्तं तत्तस्य समां विदासीत्। 
स च कुटीराचिरियाय, जदार च पौलस्त्यः सीतःन् । एवं द्रौपद्याः सयं- 
चरे नाहं सूतपुत्रेण परिणयमिच्छामीति रमसोक्तिरपि महतेऽनिष्ाय जाता! 

(५) मानो दहि महतां धनम् । 
मानधित्तसयुत्नतिः । मनच्मो्नत्यमिति यावत् । तेनात्मनि संभा- 

वना परछरताधित्तेपासदत्वं च लच्येते । मानिनो मनस्िनो महासन- 
सोऽत्र महान्त इति विवद्शन्ते । मान एवेपां धनम् । अतस्तद्रज्षण- 
पराः प्राणानामपि पन्ते पणास्यचरिता महात्मानः; न तु तनीयसीस- 
प्यभिभूत्ति सहन्ते । कदर्थिता अपि; विपमपतिता अपि, न मानयुच्मः 
न्ति, न देहीति दीनवङ् नृवन्तः नाकोशसुपक्रोशं वा सण्यन्ति, विमान- 
नासहचरितां सुधामप्यवधोस्यन्ति । अदुश्रूयते राघेयेनात्तगन्धो . युधि- 
छसे गाण्डीविनं जगर्ह, स च तन्न सेहे, हन्तुं चायरजं भचक्रमे । 

यदपि कर्मं लावचमापादयति तद्यत्ेन परिहरति मनस्वी । न जात्व- 
पथे पदसपयति । गङ्गातीरमपि त्यजन्ति मलिनं ते राजहंसा वयमिति 
दंसव्रत्तमाचरति । न हि परसंश्रयेण॒ बृत्ति कल्पयति ! न परेण हतं भक्तं 
व्याच; खादितुसिच्छति। 

१ मर्माणि विध्यतीति ममौविद् 1 क्ष् । पूर्वपदस्य दीर्घः! २ कर्मणिशेपे 
षष्टी । २ स्वुत्यचारिनाः। पणायतिः स्ठतिक्मां! गण्यत ¡ ४ शारम् । 
५ श्मपयशचः ! € अभिभूतः । 



= "द “ प्रस्तावतरङ्धिणी ! 

त्रसु तद्विपरीताचाराः । तनेवोदिश्य नयविदाम्-- 
अवमानं पुरस्छरत्य मानं कृत्वा च प्रतः । 
साथ ससुद्धरस्राज्नः स्वाथभंरो हि मूखेता | - . 

इत्यसुशासनम् । एते हि प्राकृतमथेंजातसेव धनमसिमन्यन्ते तदेव 
' च सततं गवेपयन्ते, धनिक्ट्ाराख्युपासते, राजास्थानीरुपतिठन्ते ऽधिक्क- 

` , तानासेवन्तेऽवहैल्यमाना विदिधसाक्रश्यमाना अपि धनामियलोभेन 
तदन्तिकं न जहति। य मानदानिसंवति न ततरेकाहसपि तिष्ठन्ति मानिनः, 
असूत्वा मुच्छेन्ति ततो वाऽयक्रामन्ति, न तु तत्रावमता वसन्ति 1 

तटुक्तम्--“खतां साने स्लने मरणमथवा द्रसरणम् ! इति । 

( ० ) णाः वरूजास्यान गुणिषुन च छिदं न च.वयः) 
रोऽयं लोके गुणवत्समादरो द्यते स गुणसन्यपेतो भवति न खी 

` पंसत्वनिवन्धनो न वा वरोनिवन्धनः। गुणाश्च दयादाक्निण्णादयो 
भवन्त् वरज्ञामधादयुन्च । गदि तावद् गुणेप्वन्तः पूजानिमित्तमस्ति तदा 
पशुत्वं चा भवतु सत्रेण वा, तेन किम् 1 यदि पुरुपे राणाः सक्कृतिभाज-. 
स्तहि त एव ॒च्रियासुपलन्धाः कुतो न । यदीमे वद्धेऽभिख्यमायहन्ति 
तदा वालि कस्मान्न । 

त्यल्पमिदमुच्ते “न च लिङ्क न च वयः इति । गुणाभिपूजायां यथा 
सीत्वपुरुपते नाद्वियेते तथेव गुणवतो जातिरपि न विचायते! वृपलस्ापि 
गानचुञ्छे रागपरिवाहिस्या मीत्याऽनल्पा पुर्किया भवघ्येव । उक्तं च-- 

“प्रसुभिः पृज्यते विश्र ! कलेव न कुलीनता । 
कलावान्मान्यते मूध्नि ससु देवेषु शम्भुना 1” इत्ति! 

ररएकर्पत्त्ो नि लोके वहमानः ¡ तत्र वरोऽकिञ्चित्करम् । स्मरति 
'गद्यन्मलु--“ध्णपरामास पित् शिशुराह्िस्सः कविः । 

पुत्रका इति दोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् 1}” इति । 
शिन्लोरपि प्रवटुसः पितुन्प्रति पुत्रका इत्यभिलापः संगच्छत एवाधि- 

स्यान् ! वाज्चन्द्रो हि, लोकेन नमच्ियते चमच्छततिविगेपान्न तु भष्यान 

॥; 

१ राजसमाः 1 २ दा लिमप्सायामित्यात्मनेपदम् । २ ग्रधियुणोऽधिक्रयुणः, 
५ भावस्तस्मात् ! ४ वद्धः । प्यायतेरनिष्टायां रूपम् 



सुद्ुखमाः सवेमनोरमा गिरः 1 १०६ 

सखुढरुभाः सवेमनोरमा भिरः। 
अनेकजन्मोपार्जितसंस्कारवासितान्तःकरणा लोका विचित्ररू्वरः इति 

यदेकस्मे रोचते न तदन्यस्मै! एंकानृकटोरपि समानासिविनरयोरपि 
टयो्वेचित्यं वियते सचीनां किम्पुनः प्रधगन्ववायजातानां विभिन्नाभिवि- 
नयानाप् । च्छ्यतेऽनदितं गृहेषु हेषु समानपिद्रकेशु पुत्रेपु कननिन्मधुरं रोचते, 
काश्चल्लवणं कश्चि्ाम्लं रसमिति 1 एवं कथ्ित्काव्यं रसयति कचिननाच्चं 
कर्विच्छल्पं कथचिच गितम् । कस्यचिच्छज्ञरः भिः कस्यचिद्रीरः 
कस्यचित्कर्णो रसः 1 ~ चिरलस्य कस्यचिद्गीभत्सोपि रचेर्गोचर इति 
नानात्वं सूचनां व्यवस्थितं मवति । 

एवं सव्येकैव वाक्सवेस्ट रमयेन्मानसमिति नोपपद्यते 1 रो नामार्पेण् 
संस्कारेणासिसम्पन्नस्तं मद्र ऋल्वी च श्रीणटति वाङ् न ककंशाऽरुन्वदा 
चा] कस्यचित् पदानां सौभाग्यलाभप्रतिभूर्वदमा रीत्तिरास्वा्या भवतति 
कस्यचिद्नौडी । २ आत्मना विस्मितस्तस्मा अथेवा्दः स्वदते न अता 

वादः! य ईरप्णकपाथितस्तस्मे परापवादो रोचते स्वस्य चोच्येबादः ! 
दितमष्यलुशासनं न सदन्तेऽसुयकाः, अवदातमपि दूपयन्ते पुरोभागिण॒ः, 
सवाँद्धसुन्दरे सुभापितेपि न रज्यन्ते ज्ञानलवदुविदग्धाः। 

यदि सर्व॑स्य मनोरमं क्चो न शव्यं राम्फितुं तदा करि तृष्णीं स्थं 
किं वा मिध्याऽऽख्येयं येन श्रुतिम्रसादनं स्यात्सभ्यानाम् । आचोत्तरं 
स्पार भअमगवन्पलः 

समा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् । 
अ्लवन्वित्रवन्वापि नरो भवति किल्विपी 1} इति | 

एवं कविकर्म ण॒ प्रवृत्ता नतेन नः कमरा समं सन्तोच्यन्ति समपि 

विज्ञातार इषि, पौयोभाग्यमक्ाचरिष्टन्ति केचिन्मन्दा इति वा भिया कि 
परिजहति कोमलकान्तपदावलिम्रणएयनम् । न हि भिष्ठक्नः सन्तीति 
स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते! न दि खगाः सन्तीति रवा नोष्न्ते | 

इति श्रीचारुदेवशाचिणः कतौ म्रस्तावतरङ्धखि स्यं सं्निप्रशव्याः 
थृक-{विचारात्मको 'टेतीरस्तरडःः ॥ २॥ 
0 
१ वासितमिति वासर उपखेवायामिति चुरदेनिघ्ठयां र्पम् ! २ एक्रवंश्रयोः। २ स्तुततिः। 



१९२ प्रस्त बतरङ्घिणी । 

दानीं भवितेति । एवमनुिष्ट सान्त्वतश्च शिवगुरुः छुलसंभूतां सवर्णा- 
सात्ससदशीं कामारी नाम कन्यां विधिवत्परिणीय गृही वभूव । गाहः 
रथयधुरां वहतोऽस्य सप्रविशतिवेत्सय अत्फायन् ; जरेतप्रायतां चायमायात् ; 

पत्ररुखपड्कजं सुललितं तु नालमत द्रष्टुम् । ततः शष्कुरार्चायां प्रयतौ तौ 
दम्पती एकसर्गेए चेतसा प्रावताम् । तिग्मं च तपध्िरमतप्येताम् । 
कालेन प्रणतभ्रियः प्रासदद्वगवान् । विक्रमतः पच्चचरवारिशदधिकेष्वषटस 
शतेपरु व्यतीतेषु वत्सरे पुर्याहे मङ्ल्ये मुहूत कामात्षी स्वंलक्षणोपेतं 
पुतं व्यजायत । महादेवस्य शङ्करस्य प्रसादादयं जापो जातक इत्यस्य 
शङ्कर इति नामाकरोप्पिता | यदाऽयमभंकखिहायणं एवाभूत्तदाऽस्य 
पिता देवभूयं रातः । ततः प्रति मातेवेनमवेक्तषट । पच्हारनस्यास्यौप- 
नारनिको विधिरमूत् कुलपुरोदितेन निवंतितः। बदोः शृद्ुरस्य किमपि 
विस्मयनीयं सदलं प्रातिभममूत्। तेन सप्रदायन एवायं श्रतिपरपारद्श्वतां 
गतो गुरुकुलात्समावृत्य मादरचरणशुशरुपारत्ः कियन्तंचित्कालम ्ीगमद् 
्जीगपच शिष्याऽञ्छाखाथसाथम् ;› अजिग्रहच निगमान्तसारम् । 
तदाखे सवत्र भारतेवं सौगतं मतं प्रचचार, भिष्षुसद्वेश्वाकीरणानि 

म्रासनगराणि सरघासमूहैरिव चौद्रपटलानि । लोकश बुधो बाऽ्वुधो वा 
निविशपं वेराग्येणाविषःपरवृत्तिवियुखो निद्त्यभिसुखश्वालोक्यत । श्रीश- 
दुर्य पितरसनुगतः “कारणराणणः कायंगुणानारभन्तः इति न्यायेना- 
मुक्रमेण लोकं प्रदुदास्त । संसारबन्धाच कथं विमुच्येयेति चासकरदचि- 

त्सः । इत्थयुदासीनं लोकिकेपु विपयेष्वनास्थावन्तमेनमालोक्याम्बा- 
श्र पयाकलाऽभूत् । चिन्तणस्बभूव च केनोपायेनेनं निवेशयेयं 

वौतचिन्ता च भवेयमिति । 
एकदाऽस्वणा,समं शङ्करः कमपि सजनं दिरक्ष्रंमान्तरं अरस्थितः। 

न्तस च काचिदापगा लद्घनीयाऽऽसीत् । उभावपि माता च पुत्रश्च सुपर 
तरां तां सुखं तेरनुः; परसयायृत्तिसमये च तथेवागाधा सेति विखब्धं तामव- 
तेरुः । परं यावत्तौ, मध्येनदि मराततौ तावद्कस्मादोवृद्धिरमदू वेगश्च 

१ प्रासूत ! अन्तम् तण्यथोत्र जलिनिपू्ः । समां समां विजायत इति सून" 
कारभयोगः १ २ वयि णत्वम् ! ३ परिणयं कारयेयम् ! 
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तथा प्रबुद्धो यथा तौ चिन्तयाऽनल्पयाऽऽचान्तौ वभूवतुमां नौ नदीस्यः 
परिवीवहदिति । तदानीं शङ्कसे मातरमाह-मातरिदानीयेव मया देवा- 

` देशाः श्रुतः } अयं वेदस्परः--सयोदं लोकात् पराङ्खखीभूय प्रत्रनिष्या- 
मीति सयाच अतिक्ञातन्यं नो चेदसयोनौं नदम्भसि निसच्जनं व्यय् 

स्थितमिति । अतोदधजानीदि मां भ्र्न्याये ! ̀  दीयते वेला ! त्वरितसवधा- 
रयेति 1 एतदाक्ण्यं सा वज्राहतेव कणं मुमोह । ततः प्रकृतिमापन्ना सा 
विविधमचुश्लल्ास स॒तम--वत्स ! त्वमस्येकको मे सुतः । वृद्धाया विव- 
शया अनाथाया से यष्टिः । तामन्तरेण कथं जीविष्यामि सन्दसागा ! 
कोवा सां चिन्तयिष्यति परत्रजिते त्वयि] कश्चाभ्निक्रियादिं निर्वर्तयि- 
ध्यति संस्थिताय मम } तस्मात्संन्यासे सति मा कथाः मा च गेदासस्थिथा 
इति ! मयोपि शङ्कसे वस्सलां तां स्माह-मातमां स्स स्वां मृखहन्सिथ्या- 
सिसो सचि] मसाणान्परीप्ससि चेदहायातुसन्यरव से विन्ञघिम् | 

कै च शिश्चरितिं पदवीमलुयियासासीति साहं -रणीयः ! अन्यथ 
पस्थित एवोभयोविनाश् इति 1 इद्थं प्रेयसाणा भीतभीता माता कासाकी 
उंतस्याभ्यर्थनां तां कयंचिदनमेने 1 ततस्तौ क्ेमेणापगापारं गतौ गृहं 
च प्रत्यागता ! ततोहःकतिपयेष्वतीतेषु- शङ्करो गरदासस्थातुमियेप ज्ञातीं 
शवाकारं प्राथेयसास साता मे साधीयोवेन्तणीयेति। पुच्रधिरोगससह 
साना जननी पुनरपि प्रतिरोध संन्यासम् । शङ्करश्च तां स्मारयामास 
प्रतिज्ञां देववासाक्तिक्म् › म्रायोधयच सहान्तसुपसयं तस्यमपरिपाल्िता- 
याम्. ! ततः सुतरां विकलकरणां शोकपरिप्लुतामस्बामालेन््य शङ्कर 
स्पष्यन्तरङ्कुं किमपि प्राज्ययथिष्ट, पयश्रुसी चास्याक्षिणी यभृताम् 1 अभ्व ! 
एवं विधिविधत्ते ! नियर्तिर्यसलद्वनीया ! सत्ये तिर्सागस्य ये\साच- 
चरणणुश्रपालासाो सतीत 1 मष्राहता त कथं यस्नायप्यापस कलभमिति 

चिन्ता मासप्याचःमतीव ! पर किं छव दे वादेशोऽपरत्यादे एय: प्रतिश्चवश्ध 
रत्तणीर इति! तदा साता दीवेन्रुः्णं च चिः्वस्प्ह्-असतः वाहं ते 

श्रयण विन्य शरदि परं प्रतिजारीपे वत्सरे सद््नासुपेत्य द्रद्सीति । 
एवमहं घारदियानि जीवितमन्यथा सम्प्रत्येव सिञ्च मे तिलोदकमिति । 
इदं निश्तस्य श्रीरयौद्रः क संन्यासः क च कादाचित्कोपि स्वजनसंसम इति 

५ ग्र्तायाः 

ट प्र 

॥ 



११४ भ्रस्ताचतर्गिखी ! 

~ 

जानानोपि केपम्यं माद्रपाणाः परित्रातव्था इति यथादिष्टं  भस्यजानीत । 
गृहाच निरगादुपास्था् कान्तारमतीत्य नसेदातीरणं' श्रीभौडपादृशिष्यस्य 
भगवतो गोचिन्दनाथस्याश्रमम् । विवधं चास्तायीद्गुरुवयम् । बह्संस्था- 
मधिजिगभियुरहं स्वाश्ठपसीदामीति च निभतं न्यगादीत् ¡ समाघेव्धल्थितो 
गुहागतः स मगवाज्श्रीशङ्करे ठ्खपारयल्लोचने अप्रच्छच को भवुनिति। 
तदा सोश्रुतपूवंमिदयत्तरयुत्तमं भरादत्-- 

स्वामिद्हं न प्रथिवीन जलं न तेजो 
न स्पर्शनो न गगनं न च तद्गुणा वा। 

नाप्रीन्द्रियास्यपि तु बिद्धि ततोऽवशिष्टो यः 
केवलोस्ति परमः स शिवोहमस्मि ॥ 

इदं निशम्य विशेषविदेष प्रस्यगात्मनि प्रबुद्धः पुंसामुत्तमो इंर्भः 
शिष्येष्िति सपरा पस्तं शिय इति परिजमराह श्रीशङ्करस्य प्रदीप्ाभ्या 
प्रज्ञामेधाभ्यामलोकसामान्याभ्यां परं विस्मयमुपागमद् गुरूरतिरिक्तं चाहा- 
दम् । श्रीगोविन्दपादस्याश्रमे वसरश्रीशङकरोन्तर्बाणिरपिं सन् विरेषेण 
पुनरधिजगे बेदनेदाङ्गानि दशनानि धर्मप्रबचनानि च सोरं च सारस्वतं 
जगृहे ! यदा चायं दशवपदेश्योभूत्तदादत्येष गुण्य ब्रादमणुस्तुयश्रमं भवे; 
मिति तस्मै दरडपात्रादि प्रदाय तं विधिवत्संन्यासे दीक्तयासास “शङ्क 
राचायेः" इति च त्य नासाकरोत् । | ि 

,,.-शुरमकुमान्याश्रमासरस्थितः श्रौशङ्कयाचार्यो दिशो विदिशश्च विजेतुं 
दिसगिर््तिखसं सागरमेखल्यमिमां सरतयुवं श्रभितुं परचक्रमे! सर्वत्र 
देप बेदान्वेदान्तांश्च प्राचौचरत् । इदं चाजुघुषदनादिनियनस्य बहयणो चि- 
वस एष लोकः, मायाप्रपश्च एवायसवास्तवो उयवदहारमात्रसनत्ताकः) न्रहै- 
वैकमदधितीयं परमायंसदिति । निरीश्वर सौगतानां च विविधानि 

- मतान्यपूर्वेण स्वेन प्र्तावलेन-निसस्यत् । तान्त्रिकाणां कदाचारांश्च बल~ 
चज्ञगरह । शिवभागवत्तान भागवतानां च' बाद्यलिङ्गैु धर्मबुद्धिं परत्याच~ 
चदे ! तेनेह बहवो विमानिता वयमिति शङ्करसमिन्यवेरायन्त । 

तदानीभिदं देश सुधन्वा नाम राज्ञा वसुमतीं शशास सौगते मते 
व~ ~ ~-------~- = - = 

१ व्रिनीतम् , सप्रश्रयम् । २ शान्नविद्पि । ३ शिवो भगवान् भक्तिरेषां तेषाम् 
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स्थितः! त॑न्निगसमुपेत्य निगमान्तकेसरी , श्रीसदाचार्यस्तदास्थाचीरतेचिप- 
श्िद्धिवादमेच्छन्निणेयान्तम् , परं ते तस्यात प्रतिभां प्रसयुत्पन्नसतितां 
शाखपारावारपारीणंतां च श्रुतवन्तः श्रतवन्तोप्यविभयुस्तत्संसुखं च 
नोपायुः । परमल्पश्रतोपि युधन्वा ससतिरासीदिति श्रीमदाचायंस्य 
ञ्युरप्ति प्रतिभां च प्रथितां कर्मे इतवानासीठित्ति च व्यदिशद्राजसमा- 
परिडितान्वादः प्रवर्त्यताभिति । एवसादिषटास्तेऽनिच्डन्तोपि श्रीशृङ्करेण 
चादं पर्य्रहीपत । तच्राचार्य॑वर्योऽखण्डनीयेस्तके्सत्तरायिश्च वाचो- 
युचितिमिस्तेपां निरीत्छरवाद॑ शूत्यवादं च निराचकार ! तत्त निरालम्बं 
य॒च््तिविरदाद् दुवंलं च सौगतं मतमिति व्यवसाय श्रीघुधन्वा वेदिकं सतं 
शिश्राय श्रीशङ्कर च दडासप्प्तिविभूव । पुर्टघासन्थत्रं महात्सनि सा 
स्म_कञ्िज्नाल्मोऽपचारीदित्ति रक्षिवगं तेन सममकरोत्् स्वयं च 
साचिव्यं चकार । 

सर्वप्रथमं कारी विजित्य 'तच्रत्यानामास्यालामाचारविचारयोः सञ्जातं 
किमपि वेकृतं प्रबोध्य तदपलुत्तये च तानप्रेयं वौद्धानाहत वादाय तन्मतं 
च तकः इुलिशकचटिनैसदयं निराकृत 1 काशीतः प्रस्थाय स॒ गिरिकानना- 
न्यनेकान्यतिक्रम्य वदरीं पुरयभूमिं प्राप तत्र च वसतिं चकार । तत्र 
वतमान ऋषपिभिवादं प्रवत्तेयमानो द्रादशशवषं एवायं वब्रह्मसूच्राख्युप- 
निपदो भागवतील्व गीता व्याचकार, उपदेशखषखिकादीनतेकान्म 
न्थाल्वं जंम्नन्थ 1 

चद्रीतः स द्तणामाशासालम्ब्यं प्रयागमगसमत्त् ऊमाप्रेलं मट्यचाय् 

जिगीपुः । श्रीक्कुमारिलस्तदा्नीं तुषानले पतितः कालमेवोदे्तत 1 ततोंसो 
रेवाक्रुलवतिनी माहिष्मतीं नाम नगरीं प्रतस्थे । इमां च दिगन्तविश्रान्त- 
कीतः प्रदीपनरह्मनचंसंः सवेतन्तूस्वतन््ः-भदृत्तिशाखकनिरतो सीसांसकथू- 
वहः श्रीमस्डनोऽष्युयास 1 अस्येव दिदकया श्रीमदाचार्यं इह् प्राप । सण्ड- 
निकेतनं जिज्ञासमानः स॒ भगवान्मध्याहे जलाय गन्त्रीस्तदासीः प्रपच््ं 
क "पण्डनपरि्डितोक इति । तत्स्वाः-- 

स्वतः रमाणं परतः प्रमाणं कीराद्कना त्र गिरो गिरन्ति | 
द्ररस्थनीडन्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्सर्डनपर्डितोकः ॥ 

कदरः कससि स 
१ तप्य पुरम् । २ ब्रह्मणो वर्चा व्रह्मव्चसम् 1 चू समासान्तः 1 

------ - 



#1 

३१ अरस्ताश्वरद्धिणी 1 

इत्यादि-्छोकत्रयेण् भत्यूचिरे चिरस्य जातां -चास्थ् दिद्तायुपचिकियरे। 
एतंक्रतसंकेतः `श्रीयद्याचायेः श्रीमस्डनस्य सदनमाससादगभ्युवाद . च--- 
सन्य विवादभित्तासिच्छंस्वत्सान्निध्यमागतोस्मि, ` साऽन्योन्यशिष्यपणं 
प्रदया, पाकृतमच्यभेच्ये ममादसे नेति 1 ततः श्रीमर्डनः म्रद्युवाचायो 
दितानि मे माम्यानि परिणतानि च मे सुचरितानि यदासौ मे गृदान्संभाव- 
रति विवादं च सथा समं सम्भार्थयते । -ममाप्येष कामध्िरन्तनोद्य. समृद्ध 
इति महान््रहपं इति ।;यतिवर्यः श्रीशङ्करस्तावसखरास्तावीद् विचादे नौ जय~ 
पराजयोस्दारधिपणाऽत्रमवतः सदहधमचारिणी भारती. साद्धिणी. मवि- 
ष्यतीति । मरुडनश्धोम् इत्यवोचत् । ̀  ततः श्रीशङ्करः. प्रत्यजानत ` व्रहमषेकं 
परमाधंसनक्रत्त रजतवस्स्वमायसखां चिनश्यप्रपच्रूपेण भासते |. तञ्जाना- 
त्सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य लयस्तेनात्मस्थितिरुपो ' सोक्ञ इत्यत्र श्र तिशिरोवच- 
नि मानमिति । गृहमेधिवर्यः श्रीमरुडनस्तु, चित्स्वरूपे परे पदे वेदान्ता 

न प्रमाणकोटिमाटीकन्ते, कर्तच्यकल्लापे पृंवेमीमांसेव जेमिनिग्रो्ता भमा- 
रम् , श्ष्दानां काचंमात्नं प्रति शक्त्यभ्युपगमात् ¡ कमंभिरेच युक्तिरि 
तनुभ्रताम् › इमानि चाघ्रुपः परिसिमाष्ठयचथा णीति समगिरत । एवं सघत 
मिथः समये सयुपन्यस्ते च यथायथं पत्ते. -दिनकतिपथानि प्रावरतद्धिवादः 

 . छृतिनेस्तयोः ! अन्ते च भारती. निर्भयमदाल्नितो मे ̀  भर्तां यत्तिवरेणेत्ि । 
एतेन व जयेनाचायशङ्करस्य प्राथतमपि चदय" म्राथतततरसभूत । अजः 

. ` स्छोयं तक।वष्टम्भेन केनापि त्ाकिकतल्लजेनेति च प्रस्यातिसहिमवत आ 
“ च कन्याकुमायौः प्रासरल्लोक्ेषु । 

एवं स्व॑र सन्ततं सौगत्तमिखं . सदीयेनालोकसा्ान्येन `ज्ञनालोके- 
` नापहत्य सतामसिगम्योऽसतां चाप्रधृष्यः प्रतिचादिनां च मथङ्करः श्री- 
शाङ्करः केदारनाथ स्थितो ह्यात्रिशदषं एव पादोदर इवं नित्वयनीं भोतिकीं 
तनूसपास्य शिचसायुञ्यमाप्न । ` 

शिशोरविश्रीखङ्करस्य स्वणरजतादिपु दीरकमोक्िकेपु चाश्यखण्डा एत 
इति घुद्धियसीष्पय च निःस्वा वेपथिकेषु संखप्वितिघ्रचेनेकेन समुद्धा- 

:  स्यते1 एकदा करलाध्यपात्तः स्वमसाद्यमाज्ञापयद् वालमष्टवालवु द्धिप्रभाव- ` 

मत्तिमत्य॑लत्तिसमम्वितं श्रीशद्ध.रं शणोमि तरपादेरजसा चास्मानयुद्धतुंमि- 
` चछामीत्ति। तेन द्विरदरन्नमेकं प्राथतीक्त्यदुनय तमरमान्संभावयेति । अमा- , 
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स्यश्च यथादिष्टमकसेत् । श्रीशङ्करस्तु तद्मचिकमाकस्ये प्राथृतं च विलो 
स्वस्पासङ्खतासलोदपतां च विश्द॑यन्स्माद-निगमान्विशारदानां विश्र- 
वटूनां कृते शां रूकतं भदस्यन्चसनिनं च परिधानं विधत्ते, वणाश्रसध- 

सन्धन जतु देच इति च ब्रूते । नेजमाचारं विद्याच पराध्य॑दन्तावलें 
राजाः किं लु करिप्यसः। तस्तान्रैवं पुनवाच्यं नास्मदादयः स्वधमास- 
च्याव्याः 1 एवं सन्तजितोऽमाव्यप्रवरः प्रस्यगाद्राजानं प्रस्श्गादीच वृत्तं यथा- 
तथप् । ततः स॒ साजा स्वयमेव श्रीश्करस्य पादमूलसुपेतो द्राटकायुतं च 
समर््यारिपो ययाचे । महासत्त्वः स वालोऽसीष्टाः प्रादादाशिपः 

नो हिताय मस हाटकमेतद् देहि नस्तु गरृहिवासिजनाय 1 
ˆ इति चोक्त्वा परादादटुपग्राछ्छसमादयच स्वस्ययुध्लुत्तां तं सहीपम् । 

अमेध्यादपि काञ्चनं आद्यसिति न्फायमलुसरचह युतालेेनास्प्र्ठो 
व्रह्मवादी श्रीशद्करो विनीतोप्यास्पान विनीततरसिच्छन्सवेदा सवतः स॒भा- 
पितसादित्सुजंन्जेनापि क्रियूसाणएसलुशिषटं प्रति वह्यतोऽमूत् । 'एकदा 

` खस्वस्तिकषारूढटेऽग्निगसंसेयूेस्तपति तपते श्रीशुङ्कुर आह्निकविधित्ससा 
सहशिष्यो जाहवीसिशाय । मर्गे सोन्टजं आीपणगेश्चतुभिरुखतं विश्वकद्र 
भदेदशं चटमात्रं च तं दूरमपसरेति निजगाद । रदा च 

गच्छं दूरमिति देदसुताद्यो देहिनं परिजिदीपसि विदन् । 
भिद्यतेऽन्नमयतोऽन्सयं किं साक्तिणिश्च शतिपुल्व सादी ॥ 
व्राह्मण्छपचसेदविचारः प्रत्यगात्सनि चरथं सप्र युक्तः । 
विभ्वितेम्बरसणै सुश्नयासन्तरं किमपि नास्ति सुणयाम् ॥ 

इस्यम्रतसदोदएणि श्रुतिरशिरःसारभूतानि चचां सि शुश्राव तदातीव 
ससाद वभार च सखहलास्प्लस्व्ट विनीतत्तम्-- 

सष्यमेव सवता यदिदानीं प्रस्यवादि तयुभरसपवरेतत् । 
अन्त्यनोयमिति सम्प्रति बुद्धिः सन्व्यजामि वचसाऽऽप्सविदस्ते ! इति । 

स्यप्याचायेवर्यो यत्र कापि स्वीपुंसयोधमव्यतिक्रमं धर्मे चिपुरइ्ादि- 
-लि प्राधान्यं मलीमसा वा पौरुपेरीष्यवस्था लोके तत्रेव चलवल्नग् । ` 

१ निराकरोत्, ्रत्या्यात्। २ उपायनम् । ३ नभोमध्यप् ; 
४ च्राखेरश्वमिः ¦ 
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तथा हि षौद्धानां वसानं कदावारं तान्विकाखां व्यभिचारं शवानां 
वेःणवाना चवाद्यलिङ्मदिपरतां अकाल चिनिन्द्) तथापि सवत्र समदशनः ~ 
मकस शन्वातिपिच्छन्मनसापि विपक्षणामथेदहयनिं वा सानदयानि वा 
प्राणानि वा नाचीकसत । एकदा क्रिल मध्यदेशेधरः कश्चित्सोगतेः समं 
श्रीमत आचायः विवादं संब्यदधात् ! अयं च तत्र समयः स्वीकृतो 
भूत्-योच वादे परामविभ्यति स॒ सिद्धे हिरस्टरोतसि प्रेपमवाप्स्ट- 
तीति । अयं खद सहीपः ससिद्धशक्तिच्ररोषि मन्दमेध इवासीत् । 
शाखाथचचातः प्राक् स वादिग्रतिवादिनः सम्वोध्यवोचत्--चिरं शाखं 
विमृशतां स्वमत्तसम्थनारां परसत्निराक्रिदारां च वाचायुक्ीरनेका 
भयुञ्चानानमत्रभवतां' सध्ये कतर उत्तरोऽसृत्कतयख्धाधर इति कः प्रमा 
स्यते कथं चेप्तिन विद्यः । मन्दस्याप्यमन्दसेत्तद्टचनं निश्वस्य सवे संप्रावः 
न्तं साधु भवान्पश्टतीति । ततो राजमन्तरिणा रिक्तं पात्र सपिधानं 
संनिधान्योक्तं नत्त सोः परिडततललजाः किमस्यान्तानहितसिति | इदं 
चाये्तं यः शक्घुसादसुखोगभिमय॒त्तरीतं स जखभागभवेदिति । सौगत 
्रस्रेकं रथामनीपसिदसस्यान्तरितति, एतदस्यान्तरेस्तीति च प्रत्वोचन् । 
आचार्यपुरोगसस्तु मीपणः छृष्णसरपोत् वतत इति प्रत्यवादीत् । एतदाक- 
रटसि राजमन्त्रिणौ सौगताः श्रीशङ्कसष्चायंश समं वितथत्राचोऽधसन्ञा 
अधार्भिक्ाश्चेत्ति मेनाते! परं थदा श्रीसदाचायैस्यतुरोषेन पिधानसप- 

निन्ये तदा सत्यमेदान्तरवस्थितः फटाटोपमयद्कुसे विपधये दद्य । एते- 
नाश्चर््ेण परवन्तौ राजमन्वरिणो रतिपुद्वं सष्टाङ्खं मरणेमतुः 1 सरत 
सह विवादे श्रीशङ्करः सवेपथीनया धिषणा सवा तिरिक्तेन च तक- 
सामर्थ्येन तत्तत्तेपां मतं प्रतिचि केप, परं दयाद्रचेता उदारचरितोऽयं महा- 
त्माऽग्तिङ्करुडे प्रासनसमीपां भत्यदिदेश.। तस्माय कंचिदाहुरेतदेशजानां 
वौद्धानासुपपीडने समुर्सादने बा श्ीशङ्करः भ्राचोदयत्तादात्विकान््रपतीन् 

प्राकोपयड प्रजास्तव्रादयं वतंध्यंमिति तदेतेन प्रद्युक्तं वेदितव्यम् 1 

इह मारते वर्येऽ्वाश्विक्रमतो न॒ वहवोऽमूव॑स्तत्त्वं चिन्तथितारः पर- 

१ व्यक्तवाचां समुख्वारण इति तद्। २ वपूर्वादिणो लोण्मध्यमवहुक्चने 

खूपम् । जानीतेत्ति चार्थः । 



श्री बाद्धराचार्यचरिततम् ११९ 

साथ प्रतिपत्तारो सन्तारः शाखौधं वा वोद्धारो ये श्रीशद्कुराचारय्यैण 
रक्यास्तुलयितुम् 1 सौगतोप्लव्रं शसटिदुसनीश्ा देन्यपरीताः भच्चष्ट- 
ज्ञानाः समेपि नैयायिका उच्चकैराक्रन्दन्नभ्युपपत्तारसिति तच्छरतिभ्य 
शक्यमनुमातुम् । खाचायंवयं एव भ्राभवन्तान्सौगताच् परासितुम् । अच्य- 
व्वेपि न केवलमिह देशो विदेभेपि मद्यानस्यादसो विरेषन्ञेपु ! एतदुपक्ञस- 

-देतवादः सावच्रिकी विचारसरणीसस्प्रशासयं बतयच्वेति सार्वलौकिकम् 
श्लमंस्यदेभो शोपन्हारडाखन्प्रभतयरतन्त्वक्ता विसर्शकाः श्रीशाद्धरस्य कृति- 
भिवांसितान्तःकरणास्तेन तेन तर्दयिन साञेनोपरक्तास्तस्य भगवो जगद्- 
गुर्तां अरतिपन्ना इति. न निसलम्यं चचः 1 अच्रतु स विशेपदुरमो 
यः परिडताख्यां यजते, श्रीशद्कुर-प्रतिपाहितं विव्तंवादं च न प्रतिप- 
दयते ततस्रो वा न जायते 1 अदाः प्लवा ह्येते यज्ञरूपा इति सते 
स्थितोपि रवास्मप्रतिलस्भमेव परं सन्यमानोपि स भगवान्न हि यस्य 
कस्यचिसाङ्तस्य कसु अ्रदरत्ति न्यपेधीत् । इर्थं हि स प्रावृबुधल्लोकम्- 
अलद्कासो ह्ययमरमाकं यद्ब्रह्ारसाचगतो सस्यं सबंक्ंन्यतःदानिः छत- 
करत्यता चेति ! तेनानदीतन्यवहारावस्थितिकानां चेप्कस्यं सोपादिशत्सः 1 
तरमाद्यदव्र केचिदाहुराचायंश्करः सवं लोकमविरेपेणं प्रत्रज्यायं प्राचूचुद- 
न्मर्यादाश्च सर्वाः समकिरदिति तिरते वचनेन प्रत्याख्यातपृवेसिति 
वचनान्तरं नपेचयते। _,_ | 

भरावतः शङ्करस्य दतयोपि महतोऽमदतश्च स्वस्य लोकस्य सहितः! 
प्रसन्नगवीरास्पा अत्यमृतमाधुयं राग्भारण्ूत _ललितपदवन्धा चा्य॑र 
प्रवन्धा यत्सत्यं सधुनो धाराः प्रत्तरन्ति, अंध्यायकानामध्यापक्रानां च 
दरदयानि समं ससाकर्षन्ति ! त्रह्मसृघ्रभाप्ये न केवलमसाधारणी तकं- 
्रयुक्तिर्वाग्धोरणी चापि इदं हि पदवाक्विन्यासतेनापूर्वेण व्याकर ्- 
महाभाष्येण चरृहदारस्यकेन च संवदतीति प्रतिपन्नं प्राच्यैः भतीच्यैश्व 
परिडतैः । किं बहूना । आदिक्वेवंचः किडिचत्परिवत्यं प्रते शाच्य- 
मिदं सणितुम्- 

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितच्च महीतले ! 
तावद्धि श्ताद्करं साच्यं लोकेषु प्रच रिष्यति 1 इत्ति । 

१ खवंस्य लोकस्य विदितम् ! २ पूजिताः \ ३ अप्येतणानू \ 



१२९ प्रत्तादतरष्धिणी १ 

हदं चोदाद्टस्य प्राचां वचनं प्रकृतयुपसंहरामः 1 
वादिव्रातगनजेन्द्रदुरमदघटाटुर्गवसंकरपणः 

श्रीमच्छङकरदेशिकेन्द्रसखयसडायाति सर्वाथंवित् । 
दूरं गच्छत वादिदुःशठगजाः संन्यासद्र्रयुधो 

वेदान्तोरुवनाश्रयस्तद परं दतं वनं भद्ठति ॥ इति । 

(२) महष्त्दनः श्रीगान्धिनिखशश्तस् ¦ 
अथंकामयोः असक्तं दिसाधिरक्तं सवाथाजुसन्धानपरं लोकमिमं पाव- 

नेनानुशासनेनावडातेन च स्व चरितेन सथरद्धवे रामराञ्यं चेह भतिष्ठाप- 
यितु द्विपदां वरिष्ठो स॒निवृरन्दारक्न्दवन्यः कोटिशो नसणां नायक 
सविरहो धमं इव महात्मा श्रीगान्धौ बाणनेधाङ्कशराङ्कमिते विक्रम- 
वत्सरे कार्तिकस्य सद्गल्यायां कृष्णप्रथमायां पोरबन्दरपुरे शुख्याच्छीकसे 

दरासखप्तःस्मरणोयायां श्रीपुतक्लवारैः प्रां सत्यामजायत । असमा- 

त्य 'कमेचनरेणाग्धीष्टः पुसोधा अस्य प्धुकस्य जातकमादिक्रियाः शाश्लदट एन 
विधिना व्यधात् । ततो दशम्यामुत्थाय पिताऽस्य मोहनदासकमचन्द्र- 
गान्धीति नामाकरोत् । द्वादशवपं एवायं 'कप्तूरवाईइतिनामवेयामात्मन 

शीं सवण कुलोद्रतां कन्णामुपायंप्त । प्रथमे वयस्येव श्रीमोहनः 
प्रकृत्या ऋजुः सत्यप्रवणश्चासीत् । मातापिदृश्श्रुपण उपोषणे चास्य 
शतिरमूत् । तत्र मादृचरितमेवास्य प्राभवच्चेतसः । स्वदोपभ्रख्यापनमप्ययं 
पर्यशीलयत् । इदमेवास्य भविष्यतो ` सहिम्नो ' बोजमभूत् 1 राजकोदे 
स(वनगरे चायं शिक्त मुपादित मध्य एवायं दा त्रोऽसू नरातिपटुनाप्यपद्धुः । 
ततोऽपरिखमाध्येव कानेजशित्तां विधानाधीतये इद्गुलेरडमगात् । रस्था- 

नालस्राक् च मात्रे परव्यजानोत सुरं न पास्यामि, मांसं नाशिष्यामि, 
व्यवायं च वजयिष्रामीःति । तद्युशुणमेव चाचरद् विप्रोपितः, न च 
सनागशपि तदो विचलितः 

विधिज्ञपरीन्तां विधिवदुत्तोयं श्रीसोहन इमं देशमावत्तत, विधिज्ञ- 
वृत्ति च कच्ित्कालमुैषजीवत्, न च पुऽकलमायमाजंत् । सुराश्रसि- 

स 
जनैः कैञ्िन्पुहास्मदोयैः., शरे्टिभिराकारितः स दक्तिण।रीकामगात् । तत्र 
ब क्त 

१ मेुनम् । 



सदात्मनः श्रीगान्विनश्चरितस् 1 । १२५ 

च विशतिवत्ससयानवात्सीदनेकधा च तत्रव्यान्भसतवपजानुपाकार्पत् 1 
वुरसमाघाते जलखम्पराये च -स महाभागः शासितणां विविवं 
साद्ायकं व्याधात्् चतविक्तसेन्यत्रणविरोपणाटिकर्त्र सेवकमरुडलीं 
च संन्यधात् स्वयं च तासध्यछत् ! परं ते शसितारो मसतदेशजेषु न 
साघु ठ्यवाहरन् । ते तन्न्यक्तरणणायथिग्रायकान्कियतोऽपि किधीनभ्युपा- 
यन्ननुविघेयांश्च निरदिशन् । यदा च श्रीगान्धी प्रस्यादिश्यन्तामिमे विधयः 
इत्यभीणं सालुनयं सयुक्त्किं च मन्तिः प्रे्यापि कृतितां नायात्तदा | 
तानन्यास्यं तं समाचारं प्रवोधधितुं तांस्वान्वि्धीश्च परिवतेधितं सद्याप्रहं 
म्राचक्तेयत् । अयं हि तस्य निरमा प्रतिरोवे प्रथमोऽचुभवोऽमूत् । अरस्य 
सत्याग्रहस्य हेतोः श्रीगान्धी सञ्याधि कृतेः कारावास लम्भितः, रक्तिसि- 
रितरेश्वावमानितस्ताडितन्च ।! खवंमिदसामीलमवदेलनं च स मदामना 
प्रमनाः सेयाननस्तृष्णीं पयंमष्यचेतसाऽपि च कटदानामशिवं नान्यध्या- 
सीत् । कारायां निरद्धोऽयं स्मटससहाभागस्य कृते उपानूयुगचं निरस 
सीद् यद्यापि सोऽभ्यागतेभ्यः प्रीतिदाय इति प्रदश्यति ! दक्तिणाफरीका- 
राजमन्त्रिणोऽनिच्छन्तोपि श्रीगान्धिनोक्तं प्रत्यपत्यन्त संयतं च तंव्यसर्जय- 
न्त । च्य्रान्तरे ख स्वकां चर्या भूयसा पयेवोवृतत् । आरस्यकवद्रा तापस- 
वद्वा प्रयतत चारे यतश्च व्यवहारेऽभत् । अन्वभूचािसा नानापक्ियाणं 
रतिक्रियायां स्वश्च धमनिषटायाश्चाविचाल्यतायां चदं साधनयिदि ! चिर 
वचार॑स्त दैवतोपासायाम् ! स्वस्य लोक्रभ्य च निरन्तरयाऽकारणया च वरि- 
चस्यये। हृद्यान्यावजञ्यं तेन संमानितो विसजित्च भरतमूखर्डं प्रस्ययात् । 

नेत्रसन्यङ्कचन्द्राद्दे येक्रमे श्रोगान्धी सुम्बापु्रां पोत्तादवातरत् ! 
तस्मिननेवाव्दे शिवया वारारस्यां हिन्दु विश्वविद्यालयस्य शिलान्यास 
लाड हाडिञ्महोदयेन श्रीमालवीयप्राथितेन करणीय आसीत् । तचाव- 
सरे श्रीगान्धी चाप्यभ्याथतः संनिधानन् । नायं तदा लोकस्य संस्तुतो 
ऽभूत्। कृतविदा वातापव्रादीनामव्येतारश्चवं तं समत्तविपुः। निमन्निता 

१्युद्धे\ रक्थ्म् ! श्णुशरुयया! ४ हेतौ तृतोया तृतीयैवात्र 
द 

व्यददारायुगता न द्वितीया \! \ प्रयेचेषुः 



ष्य । ` भ्रस्वावतरद्णो 

सजनो महासजाच्च तत्र संन्यधीयन्तायमपि । तत्र चिद्यालयाधिशतेः 

रुपदिशत मो भवासिति षिज्ञप्रः स यां सत्यां पथ्यां च वाचं . परत्यक्तमः 
चरतं चावोचत्तस्याः किन्िदेवोद्भूत्येद् विन्यस्यत्े-यस्मिजुज्ज्वले श्रीमति 
मण्डपे राजप्रतिनिधिना शिला न्या्ति तत्रे भवद्धिः किसदशि । यदि 
पेरेसरलकरणामग्न्योऽपि कशथ्चित्तत्राभविष्यन्नूनं रल्नसासिस्तस्य चष्ुष्म 
-तिघाोऽसविष्यत् } दीरकमोक्तिकादिप्र चयं वहत इमानी्रान्महै.धरांच 

चरा भरतवर्षीयाणां कोटिशो जनानां" च इुरद॑शपं मनसिकृप्येदमेवेनान- 
मिधित्सामि--स्रा्तरः ! यावदिमानि" हौरकमोक्तिकादीनि शरीगादवरो- 

प्याकिञ्चनेभ्यो न विवी्यन्ते तावदेशस्याभ्युव्थानमसंमवि । लाड हाडि- 

महोदयः श्रीजाजः पच्मो वा नेच्छति राजातुरक्तिप्रदशनाय तरच 
मञ्जषा विरिच्यापादमृटं रत्नानि प्रणिधाय ताजुपासीमरीतति । 

तत्रैव संचल्सरे काडम्रेसपरिपद आष्दिकमुपवेशनं लद््मणपुरऽमृते । 

तदापि जनकदस्क श्रीगान्धिनं साधीयो नावेत् । च्यपि दक्तिराप्रीकाया 

छरतस्य लोकसंग्रहस्य कारणात् सवहुमानमस्य नामधेयमकीत्यत जनपु 

रःसरैः । ततः परिणते विन्धाभिव्यापिनि महासंख्ये साज्याधिच्रते रोलद्- 

विधानानि सर्वलोकविषि्यानि प्रवतितानिः तद्टिरोधाय च महात्मा ( एप 

ह्यस्यातःरथृति व्यपदेशोऽमूत् ) यत्र तच देशे सत्याग्रहाधाः समजीवट- 

स्वभा । सर्व भरतवर्पैस्थो जनो मदहात्मनश्चोदनासभिनन्य तद्ेधानाव- 

सेघे तदतिक्रमे चानसिशङ्किं प्रवरत्तः। सखभावसरलतया पृताचारविचार- 

तयाऽकारणदितैपितया सत्यसङ्खरतया तेजस्ितया च महात्माऽचस्ण 

जनताष्टदयान्यहार्पात् । स दहि तेषासाशनिवन्धनं जाततः) एव खलु 

प्रत्यभाल्लोकप्--आत्माऽनात्मना संग्रामयतते,ऽरदिखा ` हिंसया सत्यं , चास- 

नेति । संघटनेऽपि काप्यद्टचरी नेपुणी तस्य सिद्धति स ` त्वस्ततर् 

जननायकतामयासीत् । सरच॑त्र च व्टत्तिकरे जनताहेद्रतानभिप्रायानञ्जसा 

विद्रान्मावितान्तये ऽधरीकरतनायकान्तसे महात्माऽरपीयसाऽनेदसा केव- 

लो धूवहो जातः 
खदगङ्कचन्द्रमिते खिरतचत्सरे सोऽसक्ो्ोगान्दोलनं भावयत । तेन 

१ रत्रपरीक्षकाणाप् । २ संग्राम युद्धे इति चुरादिरदाततेत् । २ समीचीनम् \ 
~ = ९५. | 



ध -महाव्मनः श्रीगार्थिनश्चरितम् 1 । षण् 

सर्वस्मिन्देगेऽभूतपूर्वोऽद्रतत्संक्तोभः। डिन्दवो युहस्मदीयश्च संभूय 
धिटिशशासनं ठ्यरुधन् । परं “चारीचारा"' इत्यत्र ग्रक्कापतेः केच्चिलखम- 

` धिता गुल्सस्थाः केचिद् रक्िण इति दूनचेता सदात्मा व्यरीरमदसहयो- 
गम॒ । तत्कालमेव चासौ सजप्रतिनिधिनाऽऽसेधं गितः; पडव्दा 
कारावासं लम्भितः ! पर व्पट्याभ्यन्तर एवाभ्यान्तं इति" विसजितः , 
वेदद्रगङ्कचन्द्राच्दे छखिस्तीये ख वलग्रामे काडयेखसम्मेलनस्य सेभापतिपदे 
स्थितः काङ्परेसकर्तज्यकलापे मामोद्धारं खादीप्रचारसद्वनिमांणं चान्तरक- 
रोत्त्। तत्र आरभ्याव्दचुष्यं सहारा कदीकायंमेवावाधात् । सावरसस्यां 
तस्याश्रम एतदहेशजानां विदे शजानां चागन्तूनां तीथंतामयात्् । अयं च 
जगति जीवतां प्ंसायुत्तस इति प्रत्यपादि प्राच्यः प्रतीच्यन्च नयकोवृेः । 
परमस्य यन्त्रनि्मितचस्तग्रतिपेधो मंहादेशानाडि विरोधो वतंमानार्थत्रस- 
त्तिनिपेधन्येह देरो परत्र च दरेप्यतासयुः । केचदवोचन्चयं लोकस्य विचा- 

रसंकोचं विकीर्पति। प्रण वा जनों प्रतः कपि । इदमस्थाते ¦ 
ददमसंभवि । नायसनच्र सकासो भवितुमहतीति । अपरे सर्वेवु वृत्तान्तेष्व- 
पेण सत्यनिषटामवनेनाचुिष्यमासां न साम्प्रतिकीमदशन् | 

वसनयनाङ्कचन्द्रसते (त्रस्ताय दायन सादरम मोरा 
मण्डलमिह दयो प्राप्रं सवत्र च लोकैः परिट्रतमर । तत्र लोकप्रचतनाया 
महात्मेव देतुत्तासगसमत्सकामतां च ! शमप्रधान उदारमतिः शीगान्धी च्ला- 
त्कृति नाभ्ययोचयत्; सामप्रयुक्ता प्रेरखणासे वाथकरीममन्यत, प्रत्यर्थिने- 
ऽवससे देय इति च साध्वजानीतेति सहसाऽत्य देश्य नात्यन्तायाङ्लेः 
सम्बन्धधविच्छैदमकासयत; तदायत्तामव दृशरन्तेव्यवहारपुं स्वच्छन्दताम- 

हत । परं यदा लाअ विनसदोदयः किमपि प्रतिश्रोतुं नापारयत्तदा महात्मा 
सविनथाय शासनाप्ित्रसाय प्राचोदयल्लोकम् । प्रारएयच्च लोकधिश्चतां 
डाण्डीयात्राम् । ततो गान्ध्यविन्सन्धिः स्वीकृतिमगादान्दोलनं च विर- 
तिम ! ततः का्रेससदसर एककः म्रातितिधारत्त लनधारतः स दिती 

नन्दनभवं गोलफलकसम्मेलनसुपास्थात् । तत्रापरितुषटोऽयं याचदेव सु- 
स्वायां पदमपेयत्ति तावदेव प्रगरृद्यते । प्रगृहीतच्च भ्रकृतिपुर्पेणं नेक्छडान- 

१ स्जा्छन्तः ! २ श्चव्रेशनं सिद्िश्ाला 1 
२ श्रक्रृतिः प्रधानम्! प्रानपुरुपेरोत्ययैः 1 

३ श्यमनामिनन् } 



९२४  भस्तादतरङ्गिघी १ 

लेन देत्तसवान्तरजत्यधिकारनिगैयसन्त्यजविष्लेपकरं हिन्दुजातेर्विघः 
ठकं सस्पध्य॑स्तद्धिसेधाय प्राणानामपि पणते प्योपवेशनं च श्रयते 
तेन सहसाऽवयुध्यते चिरस्य निद्रितः सर्वोऽयं ज्लोकः । शतशोऽन्द्यजेभ्यः 
यतिपिद्धद्मासस्येकपद् एव विचधियन्ते देवतायतनानि । यत्सत्यं म्रातिहाः 
भिव वर्तते । ततः पुरयपत्तनसन्धिनिवेतते, श्रौगान्धौ च पुख्यपत्तनका- 
शतो वियच्यते प्रायश्चं ससाष्यते | 

प्रत उध्यं महात्मा राजनीतिन्तेत्रस्परावतंत । दरिजनोद्धार एव च 
काश्चित्समाः सर्बत्मना वयाप्रत । वाणाधिनन्दचन्द्रसिते धिस्तीये वत्सरे 
धृूराससाः फुनरमि संशोधित अभूवन्; ्मात्यपरिपदश्चाधिकारैः 
केश्चिदतिरिक्तैरूपिताः काय॑स्यात्न्त्थं च म्रस्यायिताः । तेन महात्मा 
स्कानतुगान्धराचोदयत् प्रवेष्टव्या इमा अधिकारिपद् चाध्यासितःसमिति । 
अव्र राश्टरान्तवर्तिनामेकादशानां चिपयाणाम्रासु विपयेपु कोत्रेससद- 
श्येरेव जनपुसेगमेरमात्यपस्पिदः संघटिताः । परं राजकार्थपु भृत्तास्ता 
न  चिरेणान्वभूवन्भोगंपतिभिरस्मद्वयापारेष्वनधिक्ृतं चेष्ठयतेऽभीष्टः 
-का्थकरमश्च प्रतिहन्यत इति । तस्मान्महात्मनाऽवशिष्ाः सर्वेऽधिरता अनहं 
तुच्छमिति यथास्व पदसपास्य राजस्षदनेभ्यो निगंताः। 

अद्कुवह्यङ्कयन्द्रमिते धिस्तीये संवत्सरे हितीयो विष्वङ् सम्परायः 
परावतत, पडव्दांश्च प्र्रत्तोऽमूत् । यदा च जपानसेन्यान्यात्रान्तत्रहमदे- 
शानि भरतभूसीमसु सज्नान्यासंस्तदा च्रिटेनाधिष्तेः क्रिप्सो नाम नीत्ति- 
चिदिह प्रादीयत । वुद्धान्ते प्रदायिष्यते" स्वातन्त्यं यदि सम्धरत्ति भरतव- 
पोयाः स्वात्मनोपडप्॑राङ्लानामिति नेतृचन्वशात् क्रिप्सः 1 परमापातत 
एव तव्राधिकारपरतिप्रवोऽभून्न वास्तवः । ततोऽछतार्थो भभरमनोरथ एवं 
भरव्ययात् किप्सः 1 प्रतियाते तस्मिन्महत्मा विजदीतेमं देशमिस्याङ्गला- 
नाज्ञापयत् । इदमेव च महात्मनः शासनं सोल्लासमयुपन््रजाः । ततोऽ- 
गस्त्ये मासि सर्वत्र देशे विष्ठमरः शासनातिक्रमः अटृत्तः।+ मदात्मा 
श्रीजवाहरलालप्रथ्रतयस्तदनुप्लवाश्वासिद्धाः कारासु निक्तिप्राः। असि- 

१ अनशनम् । प्राय इत्यद्न्तः शब्दः । २ विषयाधिपतिमोंपपतिरच्यते, 

योऽवाद्नल्या गवरनर इत्याद्यायते | ३ उअभिव्यापकः । -विश्वत्यापीर्यर्थः 

ॐ कर्मणि चिष्वदिर् च । ५ लुटि स्प्रम् । & सद्ययाः। 



महात्मनः श्रोगाग्धिनश्चरितम् । १२९ 

' देषु जननायकेषु राज्याधिकृताः प्रामथ्नन्प्रजाः) ताश्चापि ततिति मरधेषु 
वङ्गष्वन्यत्र च सवं. तन्त्रमाङलतामयात् । इदं चाविदुररिेनमन्वरिणोऽति 
दि जागरिता -व्याक्तेपस्यासद् भरतमूमिजा इति! एवं विप्लवं परश्च-- ` 

, चछपि न पूवद व्यरीरमदान्दोलनं मह्यत्मा 1 दास्या्जनहत्यापी श्रेयसीति 
¦ सोऽपश्यत ! देशस्थिति सम्यक् संविदन्त आङ्ला लाङ्सौर्टदेटनय- 

रामशसः् सरन्तो सनिवेदाङ्कचन्द्रे खिस्तीये वरसरेऽगस्त्यमासस्य पञ्चदशो 
वासरे भरतधुवि स्वातन्ध्यं सम्प्रदाय यवं देशमसंनिद्रत्ये गताः! पर 
देशविभक्तिजन्यो यो मिथः सम्प्रहारोऽभूद् हिन्दूनां सुहस्मदीयानां चः 
यश्चासरखवोऽमत्तन॒स्वातन्ज्यमहोत्सवो सहाशोकेन तिरस्छृतोऽमूत् । 
इमेव मिथो विद्धेपं शसयित्ं प्रयत्तः श्रीगान्धी मुहम्मदीयानसुगहातीति 

विश्रान्तेन कैनप्यधन्येन तरुणेन. मादारण्प्रेण हिन्दुनाऽऽग्नेयगुलिका- 
च्रयेण दिष्ान्तं गमितः ! सवश्च लोकः परेण शोकेन योजितः सन्तमसे 
नवं निषातितः। 

अवसितं चरिताञुवणेनं महात्मनः! इदं चाच युक्तञुखश्यामो वन्तुम्-- 
इद तपसा स्वगस्थिभूता महसां राशयो धमेवेराम्ययोर्निधयो महात्मानो 
ऽपि बभूबुः, चपनीतिनिष्णाता हितादितयोः भ्रविवेत्तारो जनानां नेता- 
रोऽपि । पर्व सत्ये प्रतिष्ठिता सवेमृतानसिद्रोहे स्थिता अपि संसाराद्, 
द्विजमाना वेदिकेभ्यो लोकिकेभ्यब्ध कर्मभ्यः पराचीनाः पराय पुसथांय 
प्रयेत्िरे, लोकः केन पथा याति कथं वा निवंहतीति चिन्तां नापेदिरे । 
परे लोकस्यास्य हितं कासयमाना अभ्युदयं वा खगयसाणा चेन केनाभ्यु- 
पायेन जिद्येनाजिषेन वा तं प्रसाधयितुमीदाच्चक्रिर । तथाचरणं च 
निरद्ं मेनिरे । महारा श्रीगान्ध्येवेककोऽपरिप्रहोऽपि निमंमोऽपि स॒निस- 
तमोऽपि निप्कासोऽपि क्ंसङ्कीव लोकाभ्युदयेऽनारतं उयाएतोऽभूत् ! 

. न केवलसुपेयेनानबयेन अभवितव्यसुपायेनाप्यदूितेन भाव्यसितीद्म्भ- 
थमतयाऽन्वश्ाल्लोकम् । इदं च प्राबोधयन्तं यथा व्यन्त्य॑क्त्यन्तरं प्रति 
ल्यच तिशौचमाजंवं चेष्येते, तथव समष्टेः ससषटयन्तरं प्रति ससार्जा 
साधनायां राष्टरमेयः प्रकल्पनायां वाप्येपणीये । नेतदयय्यते व्यक्तेः कृत 
एकं नयशासखं धर्॑शासनं वा स्यादपरं च समष्टेरिति । 

१ परादुः 1 २ अआव्खयक ण्यत् ! 



१२ ग्रस्तावतरङ्धिणी । 

आङनष्टाइन् इति अथितनासघेयस्य विज्ञानवित्तमस्य वचोभिरेतं 
लेखमुपसंहरामः--इह जगति जनिव्यसाणो सनुजयर्गः कथंचिदेव प्रद्धा- 
स्यते भूतल इत्थम्भूतः सशरीरेन्ध्ियः कश्चिदात्मा साक्तासर्यक्रसीदिति 1! 

( 3 ) पानीपतस्स्रः । 
पानीपतीये समराङ्गरे जयः किल सम बमूवुरितीतिद्यसविदः । 

नत्र यस्छेतीयोव्दलेश्च महारा्राणां च तमिहाऽऽचिख्यासामः ! 
इदं तावद् विचायं किकृतोऽयं पानीपतसमर इति । दक्षिणापथे 

यथा 'महारष्ट्राणामायतिर्चितेने तथोत्तरापयेऽपि । मल्हारयवशोल्करो 
ःरघुनाथरावश्वोत्तरापथकतेत्रीकरणाय सम्प्रस्थितौ । यद्यपि रघुनाथो राज- 
स्थाने चतुरो मासान् रद्धोऽमूत्तथापिं विंशति सैनिकसहखाण्ययिष्ठितः 
सखारामो बापूरतेन विखष्टः केनापि ु द्िवशार्येन गङ्धाययुनयोरन्तयल- 
वर्तिजाटजातेः साहायकं काममलव्ध। ततोवष्रन्धै महाराष्ट्रा देदलीराजा- 

-स्थानमन्विभिः संन्धायाऽब्दालिप्रतिनिधेर्नालिवुल्दौत्हस्य व्यपरोपणमचि- 
न्तेयन्त । सुनिवाणपिंचन्दराङ्किते छिस्ताव्डेऽगस्तये मासि ते देदलीमवास्क- 
नदन् , तेन नाजिवेन च प्रसद्यात्मसस्प॑णमकारयन् › सवस्याभिमतानभि- 
सन्धीश्ाङ्गुयकारयन् । - तत उभावपि रावावव्दालितनूजात् तिभूरशादा- 
स्पञ्चनदमाच्छेत्तुं च्यवाश्यताम् । वर्पात्परेण च मार्चमासि सरदिन्दं 
गृदीत्वाऽप्रले च लवयपुरमम्रदीष्टाम् 1 तत्र स्थानीयमादीनवेगं प्रतिनिधाय 
प्चसप्तति लक्ताणि च रजतमुद्रा वार्पिकं करं प्रदेद्याभीति तं संविदं 
कारयित्वा ततो न्यद्तताम् । लन्धध्रशमनाय द्िषह्यरणाय च पयां चमू 
च तवर नारक्तताम्। रघुनाथरावस्य नीतिपाद्पस्याटकावधिकस्य दिन्दु- 

{-साज्नाच्यस्य स्थितिः फलमभूदिति सत्यम् । पुण्युपत्तनभाण्डागारस्य करते 
व्वसरना प्रशासनप्रचयेन काणवराटकोऽपि नापि ऋणं सदशं भेष्ठिम्यो 
देयमजनि, वेतनशेपश्च सेन्येभ्य आजिश्चास्दालय इत्यनर्थाय महते सवं - 
भिदमजायत । 

~ परमासाभ्यन्तर एवादीनवेगो यमधानी गतः, पश्चनदो देशश्च संल 
१ घ्रायत्तिः प्रभावः । २ छृतालम्ाः } ३ राजसमाऽमात्यैः । ४ नाध्य- 

मामि । श्राप्नोतेः कर्भणि लु 1 



पानीपतसमरः 1 १२७ 

| तच्छसनाय सावाजिसिन्धियास्तद्धोगपतिनियुक्तः । अयंच न चिरं 
भोक्तुमी्रोऽमूत्। पच्चनदो हि दुर्स॑णोसेन्यनिवहेना वृष्येण ॒धपितो 
लीराञ्यास्रच्यावितश्राव्यन्ताय माहाराषटरहौरितोऽभूत् 1 अहमदशा- 
(ऽब्दालिरिदानीं देहलीमसिपेणयाम्बभूवं ! दत्ताजिसिन्धियां तावत्स्था- 

1.वीन्धरे पस्य देदरीं प्रति बलान्न्यवर्वयत् ! यदा च मादाराष्टरूसेनानी- 
हल्या अवरेषु दशप क्रोशेषु वराडीवादेऽफगानैरसुस्स्याजितस्तदा मादा- 
पष्टसैन्या दुरं णीसैनिकेरयुसत दर्तिएपश्चिमां दिग विद्रवः । परं सदा- 
शिवसवभावस्ततर प्राभूघत्रेतरे नालम्बभू्ुः । उत्तरे भारते ववै स ॒किय- 
तोपि सदायान्संगर देदलीं वशेऽक्ररोत् । परं देहल्या चशीकरणेन न 

, मात्रयाध्युपकृतं माहायाष्ट्राणम् । कषटोपजर्नशवं तेपां केवलोऽभूत् । खछतु- 
सुलिचन्द्रमिते वस्सरेऽक्तूबरमासस्य नवर्विशे वासरे सदाशिवः 
पानीपत प्राप्तः | 

एवमपगानाश्च माहा राष्ट्राश्चेतिदासप्रतीते पानीपतीये रणाजिरेऽन्योन्यं 
समासेदुः । पुराऽपीह मोपणं रायोधनं बभूव वावरस्य सूरिण्ाऽकव- 
रस्य च हेयुना । अव्दालेरथे युयुत्सया समवेता अफगानाः षष्टिः सहस्ा- 
स्यासन् । एतदधेमब्दा्ेः प्रजा अभूवन् । तासां त्रयोविंशतिः 'सहस्ा- 
स््र्चरोहाः सप्र सहस्राणि च पदातय इति विवेकः ! "पराधंमेतदेश- 
जास्तस्य सहायाः । तेषां सप्र सहखाण्य्ारोहाख्योर्विशक्तिः सहास 
च पदातय इति विष्रेपः ! महायष्टराणसनश्वानोकं पादातं च सयुदितं 
पञ्चचत्वारिंशत् सदखास्यासीत् । अव्दालेरधोयं ̀  वरीयोऽभूत् । लोद- 
सप्यादिकं च साधीयोलङ्करमाणं सुखसंबाद्यं च । अण्दलेश्वपूपतयो दंशिता 
आसन्महाराण्ट्रासत्वदंशिताः प्रायेणेस्यपसे विशेषः । बलयिन्यासेन संयमा- 
दिनपि चा्ाानानी किन माहा राष्टूवषटथिनीं सुदूरमतिशि्ये । शिरे 
चा रणचत्वरे वा सममप्रतिहतशासनघ्वं स्वल्प्याप्यतिक्रमस्याधिष्टितजन- 
कृतस्य तीं दण्डनीयत्वं सवंसाधिकरतस्य चेष्टदेरवेक्तणं नियमनं च 
निरन्तयायम् , आ सेनापतेया च सामान्यारतेन्यादधिक्ृतानामानुपूढर्याऽ- 
भीष्टया संस्थापनं सेनापतेश्वादेशसंक्रसायाऽविहतायं कर्मस्यजननियोजनं 
न क व र 

. १ सेनयाऽ्भिययौ ! २ कश्ाधिक्यम् ! ३ श्श्वन्नन्दम् 1 य वर्मिताः! 

५ ध्रविघ्ाय 1 ६ कमणि कुशलतलः । 



९२८ प्रस्तादेतरद्गिणी । 

सर्वस्य सैन्यस्य वशीकरणं चेत्यादयोऽच्दालिसेनां व्य्थिपन्गुणाः । प्रकर्षं 
न्च तस्याः किमप्यक्कवेन् । यत्सत्यं तदास्वे सवेत्रेशियाभूखस्डे नेवं गुणग- 
रिस्णालङ्छतं सेन्यान्तरमभूत् । किं चेष्वफगानेषु किसपि समरपाटवं 

` उयवहासचातुरी चास्राधारणी विजयायालमभूताम् । अधिपोप्यमीपां 
नवरितोक्र्पेणाऽसामान्यो यसव 1 अयं हि नादिरवदपकृ्टोऽपि सन्खेना- 
भियोगेन विमलेन च प्रज्ञनेनोचेस्तमं पदमाटिदीकेऽजस्यतां च साम्प- 
सायिके' लेभे । 

मयं चापरो चिरोषरतदनुम्राहकः। अवधनरेशः शजो (महाराष्ट्र 
स॒स्लिमग्रतिष्ठायाः प्रव्यथितमाः इति. प्रतिपन्नस्तेषामन्तःशत्रतामयात् । 
रहेलाश्च मादारष्टररद्रेजतास्तत्रापरागं गताः साजयुत्राश्चापि वालाजिप्रयु- 
क्तस्य दुणयस्य क!रणणात्ततो विमुखा इति । । 

अध्यधेमासद्रयं पानीपतमसितो माहााश्रः स्वल्पा आजीररातिभ्यः 
प्रु: 1 एतेन कालेन खाद्यसामग्न्या वैकल्येन ते कदर्थिता अभूवत्योध- 
घातेन च संविग्नाः । ततोऽमी पानीपतेऽब्दालिं समासन्तुमभिक्रान्तः। 
इत्थं च व्यूढमभूदव्दालेरनीकम्-मध्वेऽष्टौ सजातीयानि योधसहखाणि 
शाहवलिखानेन महामात्रेणाधि छितानि, दक्षिण॒त उत्तरतश्च प्रत्येकं पच्च 
सादिसदसखाणि प्रकृष्टकोशलानि, केन्द्रसुत्तरेण च नाजिवश॒जौः दक्तिणेन 
च रुहैला विन्यस्ता: ¡ महाराष्ट्रं बलं तु धरिधा विन्यस्तमभूतु-मध्य॑ तु 
सदाशिवेन स्वयमधिष्टितम् ;, वामपार्श्वं नियतभ्रतय इत्रादीमखानस्य 
सैन्याः, दक्षिणे च मस्दारयावदोल्करस्य जानकोनजिसिन्धिरयोश ध्वजि- 
न्योवस्थापिताः। _ ता ५ 

महारा लोदसुपिप्रयक्तेन सन्ततेनाभिवर्पेण षिन्रहमारभन्त विक्रान्त- 
वच्वायुध्यन्त) धक्रमे च सिद्धिमपि क्रियतींचिदलमन्त । इघ्रादीमो इ रांणी- 
यरूथिन्या दक्षिणं पाश्च तथा रभसेन प्राचख्डयेन चास्कदयथा नवदशा- 
नि सहसखाणि रुदेला दता वाऽऽहता वाजायन्त ! सदाशिवोऽपि वलि- 
शादहाभिरन्नितं दुर्य णीसैन्यकेन्द्रं तथा बबाधे यथा सुहूत्तं परत्यभान्न हि 
कश्चिद्रात्िवीरो नरशादूंलस्यास्याग्रतः स्थातुं सहिप्यत इति । परमष्दालि- 

१ युद्धे ! २ अभीतवदणे याताः । श्यदिताच् प्रत्यभीतस्य ररो यानमभिक्रम 
इत्यमरः ३ इति पष्ठ्यन्तम 1 | 
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दश॒कालविदिति विपमेऽसुष्िमन्काले चयोदशमिः सदसैर्याधेरपाचिनोन्म- 
व्ये स्थितं स्वकं सषेन्यं दक्त्िसिन् पाश्वे । एतेनोपचयेन साहाराष्णं 
विग्रहनैरन्तर्थण विच्लान्दानां श्रशमवासीदन्द्रटयानि ! सदाशिवरूवनु- 
वन्धमनालोच््य भूयस्त्वं च प्रतिद्रन्दिनामनाद्रत्य पाणा वृणीङ्ृत्यमीत- 
वदु युयुघे न चोपरेमे, सिद्धि ठ नोपलेमे । अपराहे द्विवादनवेलायां वि- 
श्ासरावः पेशवात्जो निसूदितोऽमूत् । एतेन सदाशिवस्योदिदीपेऽभ्य- 
सूरा । यद्धवतु तद्धवत्विति कृतसतिरसो यल्नान्तरमातिष्ठद् हियमाणां 
महाराष्र्रियं परित्रायेयेति । परमत्राप्यस् सिद्धिनामृत् 1 पादोनहोरात्रया- 
त्मिकायां वेलायां निमेपसाघ्रेणेव सर्वां साहाराष्रौ पताकिनी कास्दिश्ीका- 
ऽमत्; कपूरवच्चान्तरधात् । पञ्च दुराणीसादिनः सदाशिवस्य मदा 
नेपथ्ये ठुब्धास्तच्च्छिरश्चक्रतुः । इत्थं स महावीरः सदाशिवः स्वस्य राषटस्य 
जातेश्च सानपरित्राणाय प्राणान् भ्रियारुपादरत् । इदं चावल्यममभ्युपेयं 
पानीपतसमराद््णे मादाराश्रणामसिपङ्क सदाशिवस्य स्वपद्याणासनाद्- 
रोऽन्यथाचिन्तिताश्चोपाया हेतुतामयुः ! पसस्तस्य माहासाष्रसेन्यस्य नेतार 
एकको विगतचिग्ररा बभूबुः, सदखशब्च सयोधाः । महचाच्र कदनसभन्ना- 
गरिकाणाप् । अव्राहयंदनाथसरकारमदहदाभागाः-अयं पराजयः सवस्य 
रागस्य विण्लावकं व्यसनसयत्् । महाराष्ट तेकमपि गेहस्बभ्व यद्धि- 
यसतामेकतसो निधनं न यातः । कचिन्त्वाजीवस्यजयितायो ग्रहपतथोऽपि 
प्राणेचियुक्तः । सर्वेऽपि नेतारो जनानामेकेनैव प्रह्मरेणोत्साद् गता 
इति ! छत्र सदाहवे विजचारोऽनन्तं घनराशिमजयन् । साहाराद्टाः पच्छा- 
शतं सदस्रास्यधारोदाद्. लक द्रयं वादनीभृतं एादवन्धचं कतिचित्सहखा- 
णि क्रमेलक्ान् , पच्च रातानि करिणो वदी रजतमुद्र मणिसौक्तितचरादि 
चानल्पमहारयन् । 

,. स्ट्रपत्तियच्मसा गृहीतो नतां घां ठयापदं चिरायात्यजीवीत् | सन्न- 
सनोरथः स पुख्यपत्तने एकपष्टयधिकु सप्रदशसु शतेष्वतीतेपु खिस्तदत्स- 
राणं जूनसासस्य दतीयस्मिन्दि वसं यमाध्वन्यष्यनीनो वसृ । 

सोऽयं दृतीयः पानीपतससरो सा्यर््राणं सवागीणाय विनादाय 
जक्ष दाराष्टरसाग्राज्यमरगति च सरे । सहास्खयत्र भराख॒न्ययोभदर्थव्य- 

१ भयाद्रणाद् इता 1! २ परासदे \ > गोमहिष्यादि 
6 प्रण ४ 
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सरम सिषऽकिच्ित्छर राछरस्परतिसं छशपनालम्बसीयं चेति । 
स्त श्छ सहाखष्टरघटन पयस्वरद) रा्रपतेन्य म्रभुशक्तिरतितसां 

भ्य््तिमे 1 रत्छत्वमनेमं धृद्ः श सैणा साहाराग्टा न पूवतनं तिमभव 

यं चाण्ला दिलक्धंद स्दपुन्थोऽमूत्-चतीय पानीपतससरो भर- 

नदषेन्य साप्याचरूः "धूर् । माहाराष्र सोहम्मदाश्च मारात्सकेननिन 
सल्पतथेर् नखः + ॥ -प॑ज्षयं समपाद्य चाङ्गुलामाधिपत्यप्रतिष्ठाएयिषा- 
ऽष्ट अय् । अ दधयन्त अङ्गुला इह दे स्वस्व शासनं प्रानवूहटं च 
7 -गिनसनरसुत्तमं लेभिरे । युंक्तिमिदिदमाहं कश्चिदे दा 
नः कदि पलासीविजयेनाऽऽद्धलसास्राज्यवीजवा पोऽमूत्तदा पानी 

मेन वृतये समरेण तस्य बीजपोपर्छ सूलवन्धस्य "चावसरसम्प्रा- 
ति\। 

(४) कद्स्थधन्यक्तथा ) 
रोचय †जपिहि सां निष्यारसीष ¡ मन्ये ममेतिवृत्तं जिज्ञाससे प्रत्या- 

युष्ातिरन्यं न सां प्रच्छसीति। यैवं नाचगच्छसि तत्त्वतो त्वतो साम्। 
नाहः्य स्न चिरतं वा! इदंते कथयामि सचरितं सग्रहेण! किं 
न्यसे क्रि वसोऽस्मीतति । चथवा कृतसनेनाुयोगेन । दु वचोऽयं त्वया । 
सदितकल्पानि भ्लात्तानि मेऽङ्गानि चिन्तयित्वा न श्रद्ास्यसे हिवपेम- 
स्परीष्ति। इद् च तं खदाय महते भविष्यति युचजरदस्मीति । अस्तु | 
भ्रङृततसनुसरसि । कलिकातायां कचिदावेशने .मे जनिरमत्् { अवतवे 
भृसानं गत्त स्वदे राजवस्तुप्रमेति नैकमपि समाङ्कः वैदे शिकम्। स्वदेशेद्धवा 

एव सस् शत्ताकाः पटो वेच्दख्डश्च ! आवेशनस्थमहं न।बेदिपं कस्को 
सेसस्यलि लोकस्य समं जीवितेनेति ! 

एकदा कथ असारितेष्वर्थेषु धन्वदेशवास्तव्यः कथिच्छ टी घयो- 
निर्मितं मास्वदाकारं सवाद्खुन्दरं म व्द्राञ्कीणात्। कीणान यथा 

१ भाग्यान्तृद् । मा्यस्य्रसायः 1 दति णः } २ पालक्गन {`` 
ऋष्नोतिरंदि \ > धृष्टम् 1 

~~ 
> ४ म 
^~ 
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सः पर्य्तत तथा तरिमन्मे प्रष्टेप इव क्श्िदजायत । दिष्टया. नाहं तस्मि- 

ध्विरमतिषएप । यासात्यये ससा पाच्चनदाय पारकमरासकायं करस्साचद् 

वदान्याय् व्यक्रीणीत । स मदीशमाकारमभ्ययोचयददं च तस्येति महान्न 

म्रणटो मिथोऽमतत् । तेन सर्म विचर ददं कराचिह्लचपुरं प्रापम् । तत्रेकठा 

सर्वजनीने लारेसोाने मां सदादाय ज्यहरल्मे स्वामी । तत्र काले कथि- 

जाल्यः; कामपि कलानां विद्ाराथंमागतां विप्राकरोत्; मस च स्वामी 
नेदं व्यपहत ! ख मखा दर्डकाेनेव हताश तं कितवं वलवदताडययेन 

सपष्टि व्यद्रवत् सः । सा च वरवर्णिनी स्वामिने शतम्तो धन्यवारायुदीयं 
यथासुखं स्वपथमन्वयात् । 

छतीते पस्मासे मे स्वामी मोटस्यानमक्रीणीत । तदा प्रश्रति विरलो 

ममोपन्रोगोऽमूततन्मे नास्वदिष्ट । परं परायत्तं किं करिप्यामि । तदा तस्य 

रेप्यः कथ्चिन्माणवको माञुपायुङक्त । तद्विपये न वहु वन्तव्यमस्ति । 
सधा ल्कः परकीवेष्र्थयु नादते भवति तथाऽसौ सभ्यप्यभूत् । परमहं 
{क्षस्याप्यपाकरवप । एकदा तमह प्रकृपितान्सेरिमादगोपायय । स इदं ममो 

प्रतं स्मरति न वेति न जाने । विरला दि कृतवेदिनो भवन्ति । अस्तु वृत्त 
ते प्रचत्त | एकदा मत्सखः स विपर्मरा गरहन्प्रति गच्छन् दुखंदेन मदिपे- 

णावस्कन्नः । सदहिपो दयकार्ड विशिखायो धावन्संसरणंमागादन्तक इवा- 
¦ परः 1 स च तं माणवकं क्षणनेवाभ्यदनिष्यदययदि त्राह तस्योपकरणीभावं 
नागमिष्यम् । प्रतिपत्तिमान्स माणवकः साध्वसचशामगत्वा सहसैव तम्प्र 
ति मास॒दवाटयश्चेन वल्वद्धीतः स सन््वोऽहायाम दिशः । 

रयं हि परिचारकन्धरराणशील असीत् । अन्तराऽन्तरा स स्वामिनो 

रसवतीपात्राणि चस््यन्तसणि चास्तेनवदापणिकभ्यश्च व्यक्रीणौत। 

पर तथा शखऽमूल्था चारकाखां कृताद् शरान्ताकारोऽस्खलद्ागदासीदन- 

भिशङ्कनीय 1 कदापि स कमगरदीते लोष्नगदीततो चाऽभूत् स्वामिन 
प्राशाङ्का तु तस्मिन्कालेन केनापि द्रदीणसी समजनीति सान्ते तं व्यं 
यसर्जंयत् 1 स च विसनितो मां सदादायेव निरगात् । तेन संबसदहं 

+~ -------~ -~* --~~- + 

१ सामीपिकेधिकरणे सप्तमी 1 यथा पतिसेवा गुरौ वास इति स्तिधरयोगे । 

रथ्यायाः ! २ घण्टा्रयम् । ४ लोप्त्रं चोरितं धनम् ! 
५ 
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शर्सदूयं । खलसस्पकः कस्वात्सनीनो भवति । शुलकजनसमामः 
कस्य श्रेयसे स्यादिति यदुक्तं सृरिभिस्तदवितथमितीदानीं विशवदसलुभः 
वामि { तस्व मयि ककशो व्यवक्षरो मम कएतयोऽमूत् । सुखोचितस्य 
शि्विशिष्टजनरस्तलालितस्य सदयं कुमारीजनकरकरिसलयधृतस्य ममा- 
गरष क्लेशः सास्प्रतमसञ्चोभूत् । यत्सत्यं स यतरतेघरार्थे माञुपायुद्क 
म च सात्रथयि स्सद्ियत्त ! एवमदयं समाचरन्स मासक्छाले जीणेतासग- 
सयत् ¡ पश्य पटो से सूष्लदरिद्रता गतः, शलाका अपि काद्न भग्नाः 
दरुडयुश्टिरपि चुदितेत्यन्नभङ्गविक्तवमहमिह मतिसमाधातरि वतै । मम 
वचोरस्वाम्येव।मामत्रोपाचेयत् ! अधेह मासद्यमवतिएठे। मलदपितस्ता 
मिखपूणे एष श्पणः ¡ नरकं पतितमस्मीपि जाने । संभावयामि स 
धूत्तेः कस्यचिद् इप्कर्मणः कारणादासेधं आप्तः कचित्कारायां कालम 
तिबादयतीतिः अत एव मां प्रत्यानेतुं नोपेत इति ) 

८ ५ ) अदेवस्यात्सक्थ्य। | 
सम्प्रति जीनोस्मि जातः, परि्पन्देश्च मे पूर्वा नस्ति, ककंशानि मेङ्खा- 

नीति मन्दमृन्मिदे गोचरे संचरामि शष्पाणि च चरामि । एवमवस्थोर्द 
वहशः र्य कपोरसनुष्याखमि । मन्ये पेशलतमः सुखतमश्च स समरोऽ- 
ल् न् दि नदा कथ्विध्लियोगो मेऽमृत् । अव्यापारः स्वैरादारविदारोषं 

नीयचिने नेवरतिमरममन्ये | यत् सत्यं सर्वेवाथं कामचगसिऽमत् । आजानेः 
दमोनधग तसमव मतिरं खच्यन्दतोऽन्वधावम्। भृयप्ना सस्याद्चेषु 
तर्षु -आलमनयं नयनवाद्ृणाङ्करानलक्घयं पारिप्लवतया च नेकच प्रदे- 
मोऽत्छ्ठम् । हेपनासो दपंसाणः कृर्वमनिश्च रत्र तच च्छचेरम् । . ५ 

वस्थितिश्िरकाला शाश्वती वा नादद्धवितुप् ! सापगसा ह्यागमं 
भवन्ति । यवदेव द्वितीयं वरोखत्तं तावदेव कथिष्टिनेता दीर्घेण दाम्ना 
मां गते चदूध्वा भस्डल्ेनावकंयचिररातराय कलसदायः । क्ररेणानेन 
कमणा वन्युराविशन्मीं भीति । परं कि करिष्यामि परवान्वराकः । 
स च मां तावदभ्रमयावेद् घ्रान्तमिवं मे शिरोऽभेत् । पदूर्यं स्थातुं च 

१ करकतीनाम् ॥ २ दर्षमाणो विकुर्वाणः परषना दृष्टमानस्र इत्यमरः › ताच्छी- 
स्ये चोरर् । 



अश्वस्यात्मकथा 1 १३६ 

तापारयम् । माता च मामन्वश्चाद् वत्स ! अलं चिसोधेन 1 क्टोप्यभिवि~ 
नयरते सखाय भविष्यव्यारत्यं साधीरसे च निक्हणायेतिसा स्म मूर 
द्वि्रः। छिच साधारणसिदसस्मल्ातेदःखभिति धेयं षेदीति।.ए्वं 
भ्रचोधितोहमसिनेतप्रयुक्त आस्कन्दिताद्याः पत्र धश सथावदश्ष्दं 
प्राद्र चाकल्पे, वल्य चतरं च वटके? | . 

एवं {शात्ततस्थ ससादतं पुस्यः ¡ उच्चः पदस्थो रजसानतः कन्च- 

दाड्लो सासक्रीणाञ्ज्यदसा वस्नेन । अस्याच्छप्रषठसाकद्य सायम्प्राततके 
विहरणे महत्यभिरुचिरभत् । अश्वानां , परस्परततिगीपखः धावनऽप्यसो 
रसिको निपुणः सादी च दथाप्र॑चेताश्चासीदिति त्र सुखोपितोऽहं वलेशर- 
लेशमपि नान्तमवम् ! रेष सम्पोपिनोऽवेर्ितच्च भाण्डण्रददं कामप्याभ- 

ख्ामविसरम् । णवं परितुष्टोऽदं स्वाभिन अदिश एवाघ्रतम् ; अनुक्तोऽ- 
प्यन।द्वित्तेऽपि तत्संज्ञामेव विज्ञाय स्वरितं तदिष्टसापीपदम् । द्दाच 
तदारूटोऽहमश्वान्तरास्यत्यघावं तद् विजयिनं स्वामिनं दृदाऽसमाजयः 
-सामानं च कृतिनमरन्तम् । परं देवदुचिपाकः कोऽद्युपानमन्माम् । मदीय 
स्वामी सी वुनि प्रसञ्जदधमणतां गतः! अस्रो, हि तस्य व्यरोऽभृत् । 
सदीयं पोपणमपि यथापुरं न भवतीति दूयमानः स कस्म चिन्नेगमाय सां 
ञ्य । इदानीं भाग्यविपयेयो से महानभूत् । अति हिं कदर्थितोऽटम- 
नन दास्ःपुतरेण । मद्यनस्यथं राधः । अयं सां पर्यवा।हनेऽयुम््त 1 
पसीदस्य धनिकस्य कथ्िच्रयाघमो नियुक्तः स मासलारतं उ्याप्मरय- 
दृदयं चाव्यपीपिडत् । अशष्यमपि सां कलाप्रहरे्रोवायां पास्व॑शोश्च 
चाढं प्रातरत | अध्वखिन्नं कमरारः ग्लानमपि सां नं ठ्यश्नरमयत्त् | रत्तं 
तेर्दिवसेयैत्र मे स्वामी सा जीवितमिव द्ितीयं मन्यमानः प्रत्य्दर्शनं 

 परिकर्मिताङ्ं च व्रा परह्वादेन परव् नृत् | 
¡ अस्व] किं तेद्धःस्मरैः स्म्रतैः। प्रकृतमससाभि । तेप्यहतकस्य 

टर्व्यवदारमालोच्यहमपि स्वं उयवदटारं पूर्यवीटरतम् । यावच्छक्यं मन्द- 
-वन्दमेवाक्रासम् । य्दा चायं प्राजिता सट कतया प्राहरत्तदा पथि यच्कि- , 
स्वििश्ताम्य भीत्तो नाम भूत्वादरमपाशेऽति्न् । एतच्रावेदिपसितस्तत 

"=-= ~= 

१ वेः परादविदहरये इति ठतद्। २ पृल्येन\! ३ माण्डमच्त्रभूषा । ४ श्र 
ग्रहम् 1 ॥ 



१३४ ग्रस्तावतरद्धिणी । 

प्रतः पाश्वंतो व। विचलनं पट्ुरुपाय इति ¦ तस्मादा कदा स मां 
चक्यानेऽयुङ्क्त कशया चाभ्याघतयत्तदा नाहं प्रासरम् ¡ प्रत्यभिनिचिष्ट 
शच प्रत्यसरम् ! एवदत्तं मां ज्ञात्वा मल्खासी मयि निर्वेदमगमत् पार्द 
रचयं कस्मेचनं नाः रिकाय् च मां उयक्रीणीत | 

अहमनेन स्वामिपरिवतेनादभ्नं प्रासदम् । मृथोऽपि स्वस्मिन्पर्याणा- 
रोपमरोचयं विश्वकद्र भिश्च सममाखेटमन्वसरं धौरितकं च स्वमरसयम । 
एवंसुखं वसतोऽलुकामं चरतो मे कियानपि कालोस्यगात् । परं दुर्योगसतं 
र्समवाहं व्यच्छुदत् । एकदा मस्स्वामी परिखां लङ्कयेति मामनुदत्, 
अहं चाजानां नेरिष्ये तां लङ्कितुमिति तथापि स्वामिवचोऽलुविषेयमिति 
करत्वा स्वात्मना भ्रायसं न च प्राभवम् 1 अन्तःपरिखां च न्यपतं रवामिनं 
च न्यपातयम् । स्वामिनो मे वाहुभंधः, मस च पादो गदितं विसंहितः 
यहं च कततिचित्सप्तादानातुरालये शालिदोत्रेोपचरितो ऽमूवम् । यावदे- 
चोल्लाघः समजनिषि ताचदेव मे स्वामी मां विनीताश्वव्यपेच्ताय कस्मै 
च्ित्पुजनाय च्यक्रीणीत । अर्यं चाहमिव स्थविर इति साधम्यान्ममाति- 
सात्र-दय्ते । अदय वपंपूयो ऽतिन्न्तस्तं सेवमानस्य मे । अल्पायाससा- 
ध्यमेव् मगा कारयति कृत्यम् , मोऽ्यं चेष पुष्कलं च पूर्ववदुपकल्पयति । 
अधत्व विरलन्यापारोऽदं गोचरे सच्छन्दं वणान चरामि शान्तः सन्ल- 
छश्च जीवासीच्वसानं मे कथायाः । 

( ६ ) रूप्य क्स्थात्सकूथा । 
तरतव महान्तोऽध्यारोपितमदत्वा वा लोकाः स्वानि चरितानि 

सवयमेवाचक्तते । अहमप्यात्मानं संभावयामि गौरवं च तत्र पश्यामीति 
सुदता वृत्तमः"कुवस्ते स्वचरितं समासेन व्रवीमि । यदीदं पागस्भ्यमिदमे 
सष्यताम् } इतश्चपुं वर्वषु पुस्यपन्तनस्थरङ्कशालायामहमाहतोऽयवं सव- 
योभिः स समादरेख प्रत्यवेक्तितश्च 1 ततोऽहं यश्रिये भाखडागारे ` लब्ध- 
भरवेशः ऋलपयेये सर्वजनसाधारणे न्यसालये पद्मकरवमर । ततौ 

, १ चक्रदत्त यानम् । तस्मिन् । २ आलेटरसिकाय । ३ गवाकः 
श्वरमिः ! ४ चिकित्सितः । ५ वपंसमूटः 1 



्यस्याच्मकथा ॥ १६९ 

न्यस्तार्थोपादित्सयोपेत्तं कमपि धनिकं ससक्रमिपम्.। यदा सोऽथंरा- 
श्षिमादाय गृहमासादयत्तदा प्रकृतिचपलस्तस्य कनिष्ठः सुतो मामीक्तमाणो 
सदीयया सुपमया हृतचेताः पितरमननुमान्येवाथमञ्जूपाया मामपाहरत् । 
स्यं च मां रननिधायमदधास्स्वस्योपधानस्य चाधस्तात्सततं न्यधात् | 
नादं देप मयि प्रीत्तिमान वृत्; वद्ारतश्च। अहं च तदा तथाऽभिरूपो 
भुरा भूवं यथा सदीयस्य वालस्वामिनोऽग्रजो मभि नितरामलुभ्यत् । 
नक्तं युपुपे ममेन्धरे किशोरे स लोभाक्रष्ट उपधानस्याघो मामपादहरत् । 
श्योभूते ्रतिबुद्धो मे स्वामी सामपद्रतं ज्ञात्वा श्रृशमतत्यत भ्रातरं चान्त ` 
दुत । कालान्तरे तत्सकाभे मामवालोकयदेवदच---ध्रातश्चोरितसत्वया मम- 
रूप्यः, प्रत्यपय तं मामिति । यदा सख नापेयन्मां तदा तरोः प्रावतत्कल्लदः 1 
चिरं कलदायमानयोस्तयोराकोश्ं निशम्य जनकस्तच्ोपागादप्रच्छच कि- 
ङ्कृतोऽयं कलह इति । अप्रजो मे रूप्यकमचोरयन्न चाद्यापि प्रत्यपर॑यति 
मद्यमित्यनुजोऽभरीत् । ततस्तयोः पिता मघुर शलचणया च वाचा 

, कलीयांसमात्मजमुपासान्त्वयञ्ज्यायांसं च श्राचोधयसपराचोदय प्रत्यय 
म्ष्यकसिति । एवं कलिः शमितः । हं च यथापुरं तेनैव श्रीतिमाजा 
यालेन संगमितः । एतेन उयतिकरेणेदम्प्रथमतयाऽजानां कियान्मे 
विमव इति । 

कदाचिदहं तस्यथंभखात्तो रन्ध्रारेणावापतम् । कथ्यचिद् दरिद्रस्य 
च हस्तेऽपतम् । स सौनिकमुपागान्मया च मूल्येन किंचित्पललमी- 
णात् । मलीमसे तच्रापणे नाहं जीवितमरोचयप्र । परं ततो निर्माक्ताभ्यु- 
पां नाचिन्दम् । गते यति काले फलितानि मे सुचरितानि पुरक 
तानि] स दरिद्रः कस्यचित् छरुसीदिकस्याधमर्गोऽमत् । तेनेदानीं सब्रदधिकं 
निर्यात्यमासीरणव् । तेनाहं ततो निमुक्तो वाधुषिकस्य हस्तं ग.तः। यं 
च व्राधुंपिकः सुतरां मितम्पचोऽम्त । एप हि मां लहमञ्जपासवासुधतत्। 
र्वातन्त्यं च ममाच्छिदत् । प्रतिप्रसयृपं जागरित्वा स॒ कदर्यो मञ्जृषासु- 
द्राटच सस्प्रहं मामपश्यन्.› न च क्चिन्मामव्यययत् । तेनाहं सञुद्रके 
निरद्धश्िरं न्यवसं जीविताय च पर्य॑ग्लायन् । एकदा कदर्यस्यापि तस्य 
सोदकसादिकायां स्प्रहाऽभृत् ! स मोदकिकस्यापणसागान्मोद्का्च मयै- 
केन रूप्यक प्रस्थसक्रोणात् 1 



१२६. प्रस्तौवत्तरङ्किणीं 1 

ततो सौदकिकाददममर्तसरसीयस्यं नैगमस्य गृहमथाम् / स चच 
रेल्रानविशसस्थान ` गमिषप्यंष्ठंगायानपतये सां वितरीतुमेच्छत् ; परं " 
जाने तत्कालं कप्मात्संकल्पं प्रयवतयत्,। सन्ये सोऽचिन्तयदयं किलं 
प्रेयासं ऽ्यवह्यरमदहेतीति । सोऽयं मौदकिकः कदाचिद्रान्धवान्दरष्टु लेव- 
पुरमयात् । तत्र गरीततिदाय इति माएुपदशवपय. कन्यकायं सबहुमानम- 
दात् । यत्सत्ये; नाहमभिरोचयासि चटलप्रकृतीन्विवेकवि ध्रा शशुकान् - 
मन्दा एते महा्हखमष्यर्थानां न विजानन्त्यंम् } घुोत्कीणेमिवाक्तरम 
मपां सम्मानना मवति, विमानना तु नियता] प्रतीहि वानवाः तवा 
शिश्वकयाहं गगनभुल्किमः पाश्वेयोस्ताडितो मध्ये चाम्यादतो यतर ततर प्रतः 
खलान्ते चोचाने कचिद् भुवि निखातः) अनुमिनोमि ाटल्यण् तस्याः 
कलदोऽसूत् । स परत्यजानीत पुवं ते रुप्यकमात्मसास्करिण्यामीति । तल 
तियेधाय सेवमचारीदिति । अन्येद्युः सा माञदखनत् › गन्धृचिक्रीपया ्  
म गान्धिकं समक्रमयत् । अय परमासास्तत्र वासं श्रितवतो मे । सवज, 
नमन्नोदरा गन्धा अधिवासयन्तिं सो सुरमणि विविधानि तैलानि च 
तर्प॑यन्तीति यत्सत्यमनऽसरःसंवास उत्तरछुरवासो मयानुभूयते । दुःख- 

` सुपभुक्तवतो मे सम्प्रति सुखोपनरतिर पिषुखावदया जाता । यदुक्तम्--“यद्- 
वोपनतं दुःखात्छुखं तद्रसवत्तरम्” इत्ति । इैवावस्थित आयुःशेषं कपतेयं 
मा.स मपरेतोऽन्यत्र संकमो भूदित्यदरदहेरिं याचे । 

( ७ ) यद्यहं सिक्ामन्त्री भवय् | 
न --दानोभिह् दरो शिक्तामन्तरिपदमध्यास्ते स स्थिर इति वा असतु 

रवि ॐ ठयामूढ इत्ति वा प्राप्रावसरमपि वहुपेक्त्ते छृत्यं किमुतायप्िकपर् । 
युरातनीमधुनातनीं = शिक्तापद्धति चिरमञ्जला चार्चिचिन्तम् । जाने 
नृत्तावां पनायां बहप्रतिविधेयमस्ि वहु च नूत्तनसाधरेयम् । परम् 
धिकारमनराप्य प्रतीकारे प्रतियत्ने वा नाञलमरिमि ` । तस्माद्यदि 
कथंचिन्मःत्री भवेयं तदा किं कि कुयमिति शुश्रुषा चेदिस्तरेण कथयामि, 
सर्यभिद्मवधीयमान चेच्छसि । 

$ श्चमृतसरसमिति संज्ञा ! श्यनोरमायः सरसांजातिस्ञयोरित्यच् । ̀  ततश्छः । 
२ चात उपसेवायां चुरादिः ! ३ गुणान्तराधानं 1 



यद्यं िक्तामन्तरी भवेयम् । ध १३७ 

शिक्त्णं हि शिच्हकायत्तमिति - सर्वप्रथसं शिककनिथोगकरणं “ प्रतिस 
स्वारण्यास 1 अद्यत २: कच्चद् वी<-ए० परीद्तापृ एम्ठ ए० पसच 
शाखिपरीन्तामाचार्यंपरीक्तौ वा लघीरसो भयसो वाङ्कल्लव्ष्वोत्तरति सोऽ- , 
पकता सदयोहंति प्रक्रमते चाध्यापरितुम् । प्रायेण ससाप्तविचस्यं 
प्यानां च वरसोश्चतुष्यश्चा वत्सरा विशेपो भवत्ति 1 रः चाकिश्चि्करः । 
न द्यागमकालनेव परिक्ोन्युदधचानेन सारः सारस्वतो गरदीतः; कलार्य 
वाऽऽकलितं, विज्ञानं बाऽऽचायप्रत्तं -विन्ञा्तम् । पल्लवम्राहि नन्वस्य पारिडि- 
त्यम । नास्य म्म॑ज्ञानमस्ति । .तेनाघ्टापकताखाः सर्वंथाऽनर्हयं सदयस्तत्र 
निगरुन्यमेानो वाङ्मनसातीतां कति करोतीति विशेपक्ञाः । अतोहं निटस- 
मल्यभिचारिणं करिष्यासि खः सत्तसः परीत्तायां सोऽध्यापकनर्त्या सना- 
श्यत, चेत्तर इति 1 तस्येत्तरस्थ छरतेऽन्यान्यपि कायाध्विकरणानि सरन्ति 
नाम ) इदं च निरसयिच्यामि यः कश्िच्छाखरानुसन्धिमाचरति, पच्चावरा- 
नघ्दान्सखरन पार्यं शाखं च परिशीलयत्ि- तेन चाचायेसधिष्ठातारं वा. 
परितिपयति, सोध्यापकतासधिविष्टेयेतरः { सब: शिकाससधिक्रिरतेथ 
ससथः, न तु सर्वाऽध्यापकतायामधिक्रियते। ये नास केवलं वृत्ति्टतार- 
ध्यापक्त्वमिच्छन्त व्यवसायेरपरः सामान्यं वेदं परयन्ति न चात्र पुर्य- 
वुद्धो भवन्ति, तेऽनां अस्येति न्दिदंयमि । सति सम्भवे यानीह पाठ- 
कलानि प्रथितानि येषु परम्पसेमोपाध्यारकमावचास्कं वा समस्ति 
तेभ्य एव ज्ञानेविज्ञाननीवीमभ्णो ऽन्खपकान्संग्रदीष्यमि ! अध्यापकानां च 
तथा पुष्कलां वत्ति क्रमिक वृद्धि च कल्पथिच्यामि यथा निरपेक्तारतेऽ- 
ध्ययनाष्यापनरोरकायनगता रमरन् , शिष्यवुद्धिमाचन्वीरन् ; सिप्या- 
चारं च ससादधीरम् । शख चाद्यख राजनियुस्तानां गहिततमा ब्रत्तिः स्वे 
गृहे शिष्यगृदे बा भ्रूतिमादाय स्वातन्तज्यणाध्यपनं दिव्याणःसित्येर्वह्पा 
तापट्यन्ताःय प्वव्धस्स्ासगप्स्व च ह(टस्यर शुरूणा रणां सृरणेऽचस्थापयष्याप्मि । 

ये चाद्यते स्वस्वमतप्रचायदष्यसमाजसनातययर्मसमादिभिर्विद्ा- 

लया म्मविदययालसान्च प्रतिष्ठापिताः प्रचालिता्च सन्ति; तेभ्यो यजसाद्या- स 

- १ उपाप्यायक्त्यम् \ २ श्राचायज्व्यम् \ ३ ज्ञानं विज्ञानं च मूतं येया 
केभ्यः ४ ४ प्रनन्यमनसतः। ५ पिव गतो भ्वादिः सेट् । 



१३८ अस्तावतरद्िणी । 

यकं दीयमानं विरमयिष्यामि, उदेष्यतश्च तद्िधान्विरोरस्यामि , गच्छता 
कालेन चेमान्सवान्राजसा्करिप्याभि । | 

शिक्ञाद्ररीभूतामाद्धलीं वाचसपलीय दहिन्दीरेव तरथानमापादयि- 
` ष्यामि । नात्र चिरं करिष्यामि । वैदेशिक्या वाचो द्वारीकरणेन या 

व्यानिरस्य देशस्याजनि तदजन्यंमिवाभूत् । सत्यं प्पातकपायितलोचने- 
राङ्कैः शासनाधिच्तेगरैशंसमाचरितमेतदेशजेपु -यदत्रत्पः पेलवधियः 
सछ्ुमाराः माराः परकीय्या चाचा सर्व शिक्लणीयं दाद् व्राहिताः ; 
सोऽयं महाननर्थः एनं सपयपाकरिष्यामि । + 

अचर देरो भूयिषएठा अनन्तरा अल्पिष्ठा एव सातय ये परितं लेखितुं . 
गणितं च विदुः) पुंसु तिशत्मष्टौ सन्त्येवंविधाः साक्षराः ्ीषु च 
चतख एपत्ययोधताभिखनिलीना जनताऽऽत्मानयुन्नेठमनीशा देशस्य 
पाता स्वाह्धीणएय कल्पतेतमाम् { असूमतिष्टामवस्थां अतिविधातुमादितः 
प्च कक्ता व्याप्ुवती वालशिक्त निःशल्कामावश्यकी च विधास्यामि । 

छध्य्येपु विषयेष्वपि शधं कमपि परिवर्तं विधास्यामि ! चिदा- 
लयेपु संस्छृतं सवस्य पाठयसवधारयिष्यामि । महाविदयालयेपु न्फयोदि- 

- दर्शनान्यैच्छिकेषु पाज्यविपयेव्वन्तःकरिष्यामि । नागरिकशासतं शारीर- 
शास्ट स्वारप्यशाचमित्यस्यां शाखवथ्यां पूवे्तोऽधिकतस्मवधानं दीयमा- 
ममेपिष्यमि ! इतिहासश्थि्णएविधासपि साधूकरिष्यासि; यन देशस्यास्य 
भरातर रिसा चिजम्भेत माठभूभिप्रेमा चोपचीयेत । यथा .पाठ्यविषयेगु 
५ [ष्दं, उरु यथेष्टाङ्कलाभायाऽपेक्तितेति मता तथा रारीरसोघ्वमः- 
-पमिन करिष्यते । खेलास्वन्यतमायामाहं्तीसपि परीकोत्तरणऽु 
जप्यामि । सर्जः दृशाड्का विकलाङ्का वा परी्ताः ससुत्तीरं सपि किं 
करिष्यन्ति वराकाः! वर्चस्विन् इष्यन्ते युवानो न तु विच्छायवदना 
स्लानासना चा। इट च नियमयिष्यामि मा तावत्कन्चित् परीचतोत्तीणे 
इति प्रमासितो भूघ्ावत्स चतुरवरान्मासान् प्रगल्मवयसोऽपठितिनो 
नार्थपरढदिषति |, च ~ ~ मरचर्तमाने शिक्तासंविधाने कलाः शिल्पानि चोपेक्तितप्रायाणि, तन्नाहं 

„ १ उसातः। २ योग्थहाप् । ३ ५वितिमेभिरिति पठितिनः । इनिः । 
तैन भवेन्ति। ` ~ 



यथटं दि्तामन्तरी भवेयम् 1 १३९. 

। अत्र वुद्धिन्यायामो भवति न पाणिपादव्यायासः ¡ मेतदेवानिष्टम् | 
 अनिष्टान्तस्नपि सदहत्तरयस्ति । नाना सापा गणितेतिदहासादीन्विषयान- 
धीतवन्त उच्चैस्तमामपि कच्तासुततीर्णवन्तो न कमन्ते विपुलां ति वतं- 
यितुम्। भूयांसस्तथाऽभिविनीताः स्वतन्त्रां व्याप्ति राजनियुक्तिवा 
नासादयन्ति, क्ुधा च वल्लवदवसीदन्ति। शिल्पादिशिच्तासंविधानेन 
निव्यापारता यूनामपेष्यत्तिः तेन चाभ्यधिकं पदाथंजातुमुपयोच्ययुद्धषि- 
प्यति समर्धिप्यत्ति च देशः । 

अविदितपव)स्यसम्यग्विदितानि वेतिहासादीनां तत्त्वानि र्था 
विदन्तो विविद्दिषन्तो बाऽनुसन्दरधीरस्तथा तत्कार्य॑निवाहणाधिकरणानिं 
राजकीयकोपानुग्रदीतानि प्रवततयिभ्याभि एव॑विधान्यपरास्यपि विक्ञान-- 
स्याुखन्धातुणि विधास्यामि येन ज्ञानविज्ञानभासा भार्तमिदं चर्प॑ 
भय उद्भासितं स्यात् । 

अदयत्य यः कश्चिन्मेद्रिक्युलेश्तनपरीन्तासुत्तरति श॒ल्कादिदाते च 
समर्थो भवतति सोऽविशेपेण महाविद्यालयं प्रवेशरुमहंत्ति । अर्होनर्हो वाऽयं , 
भयोविधयाया इति न रःस्यने । स्चिरस्य तच तत्र विपयेष्वस्ति न वेति न 
चिन्त्यते । प्रज्ञामे्े वाऽस्य म्रहणधारणोपयोगिन्यौ भवतो न वेत्तिन- 
विचार्यते । अयमपि महाननर्थः इ्दंलन्तणाश्ाचा न केवलमात्सना 
नाधीग्रते परेभ्टरोपि साष्वध्येतुं न दिशन्ति । ते हि गुरुभिः प्रोक्तानर्थान् 
न साधु प्रतिपद्यन्ते, तेनान्यत्रमनसो भृत्वा सांराविणं विदधते | एवं 
विधिवसक्रान्तमध्यापनं प्रतिहन्यते, येऽध्यतुकामास्ते मुधा सीदन्तिन 
च पारयन्ति ज्ञानवृद्धिमसिकाङक्तितां सम्पादरितुय । अतोच्र नियमं 
करिष्यामि सैद्िव्युल्षशनपरोक्तासुत्तीणाः कालजं प्रभिव्तवो भूयः परी- 
द्यन्तां तेपासुत्तीणानां केचनेव वयुत्त्तिमन्तः प्रवेश्या इति निर्धार्य॑ताम- 
परे च पराक्रियन्तासिति । तेन निग्तः प्रकृतो दोपः प्र्तिचधास्यतेऽध्यय- 
नाध्यापते च निरन्तराय प्रवतिप्येते 1 

यदीदं सया संकल्पितसनुष्टारत सवस्य विधीयेत भद्रं च सर्वत्र 

व्यत 1 रमेव तु खेदः सुदुलंथं मया मन्वित्वभिति । 

१ शसिच्यापक्रं संरावम् › 



ग ˆ ` - 1. गर्तावितरङ्गिणी. 

(< ) दायं चेदतक्षितं इरेः कथं तंसुपयुञ्ीयोः ! 
कुतो मे मीग्यं दायं हरेयेति { अहमस्मि दीनः सुत्यं ; चिनिपतितो ` 

ल्युद्र् । ज्ञातयश्च मे दक्पाततेनापि नानुगरहन्ति.साम् ।. सम्पत्सम्पदमनुव्- 
व्नाति विपद्विपदमिति; ईश्वरनेवेच्धर्तरान्करोति, -शततधृत्तिरिति च 
बहुदः श्रतोयस्थः, तेन न संसावयामि दायं . हरेयेति। परं रदि.नासा- 
सेघाञ्यभुपनमेदहं च दाये श्मागी स्यां तदा कृती स्यां धन्यं च सगवन्तम . 
सच् नरुखाम् ] 
, यदि सै कोटी रजतयुदरा दाय इ्युपनमेयुसदा ताः - कथमुपयु्चीयेत्त 
जायते विचारणा । श्रह्पीयसि वु. सदखकतिपयात्मके दाये तदु पयोगक-. 
न्ताभ्रह्न एव नोदेपि, तावतो्थ॑रशेर्योगन्तेमसंसिद्धावेच निःशेपमुपयोचय- 
मारत्वात् | 

काश्च इति सहानयमर्थराशिर्नाम । तेन स्वसविषे दृस्ता. इमा ` 
छयेताः सपदि धनागार न्यस्तिष्यामि । तेन तवर सुरताः स्थास्यन्ति 
यथेष्टं च वृद्धया बरस्यन्ति । “्रात्मानं सततं रक्तेद् दारैरपि धनेरषीण्ति 
नीतिविदामनरिरिमाद्व्य से सादिव्ये नदीष्णोपि कापिलादिपु देशेनेषु { 

लस५.फएि पाणितीये च प्रसीणोपि विदेशान्त्रस्थास्ये' भूयो , विद्याय | 
7 श्माङ्लदेगऽन्यन्न च यथापे्तं कलाः शिल्पानि च राजनीति : 

चः < "* प्रकाससध्यष्ये । एवं च्युृन्नोपि बहृशरुतोपि शिल्पेष्वनेके- 
+त बहुश्च स्यामिति मनीपया अवं धमिष्याभि । सवप्रथमं यं 

“डस्य लि र्ग्णं गस्तु मानुपं स्माचदत्तेः यश्च ' कमालपागा , 
:-, नागेन एनरुन्ञाधीरत्स्तरुरीरय स, तुरस्कदे शं प्दद्युरपया- 

¡ तकत रुसदेःरा चे प्रपत्स्ये 1 . तत्र .स्टालिनादिभिमंदाभागेर्वपस्यं 
ठ्य कल साम्यं सावतरिकं ससस्थापि. परितोषश्चापृतपूवे . उ्दपादीति 
नास्ये नना जापानं त्रजिष्यांमि }- तत्र -ल्लोकानामपेरिकापरिभूतानां 
चित्तत्रं धरः लोचिष्ये, भ्रथाश्च लोकिकीरवलोकिष्ये, आसरशिल्पाति च 
मतिङ्कटीरं प्रवृत्तानि समीक्तिष्ये । ततश्वीमदेशं कमिष्यामि 1 कालिकेन 
समिधः कदन सयुत्सादिवं .महान्तमिमं नीतं संनिरृ्टः प्रसिध्येऽन्तर्भः 

(न 
| क 

~~ ~: 

९1 

१ रहण ! २ वरधिष्यनते!' ३ रोगेण क्षीणम् । . ` , ४ प्रकृष्टकसिन । 



दायं चेदतकितं हरेथाः कथं तञ्युपयुञ्जीथाः 1 १४१ 

दस्य च हेतूनुपलप्स्ये ! ` ततोहमृद्धिमतीममेरिकां भपस्स्ये । तत्रत्यं तं तं 
समयम् , इहलोकं परलोकं च प्रति पौराणां जानपदानां च कीदशी. 

` वुद्धरिति विशिष्टः परीक्षिष्ये ! एवसुषलव्धुवनव्र्ान्तादं महान्तं यात्रा- 
भ्रवन्धं प्रणेष्ये यत्र च चत्तल्लोकयेदनीयमाक्रूतकरं चाथजातं प्रकाशयिष्ये । 
, ` स्वं देशं ्तयाचरततोहं परिशिष्टेन मदीयन् द्रेन्यनिचयेन जीणा विल 
प्रायामेत्तदेशजां संस्छृतिं पुनरुदतैमना योगांस्तांस्तानास्थास्यामि । सम्प्रति 
दुःस्मरः स्वप्नायितः स कालो यत्र रामे भ्रामे काठकं कालापकं चाधीयते 
स्म । यच सतस्य च वैयाकरणस्य च शब्दसाधुत्वे प्रावृत्तद् विवादः । 
न चिरातीतः श्रीभोजससयोपि मसंसुः नः स्प्रशतीव स्सयंमाणो यत्र 
तन्तुवाया अपि कविकमणि कुशलाः कवयामि वयामि यासीत्यभूवन् 
वक्तारः! वेदानीं कचिद्चोऽधीयुन्ते, यजूँषि "पश्यन्ते सामानि वा 
सीयन्ते } निःस्वाध्यायानि श्मशानतुल्यनि द्विजन्मनां गेदानि जातानि । 
हि कचिनिगमेपु पत्तनेषु मामेपु वा रामायणं वा भारतं वा वाच्यते, 

_ पुराणं वा प्रक्रियते । अस्तंगताः सम्प्रति विद्रत्समाजाः शासखाथंविचा- 
राश्च । समुत्सादं गताः शाखविधयः पारम्पर्यागतताः समाचारा । विलयं 
गताऽऽस्तिक्यधुद्धिभक्तिन्च 1 हन्त विपयस्तं जगत् । किमेतेन मे द्रव्य 
निचयेन यद्यहं दुः समाधानामिमामवस्थां न समादधीय । तस्मात्सवंन् 
देशे बेदवेदाङ्गवियालवान्स्या ५यिदयामिः, यत्र बन्घचरणान् विदापारगा- 
न्विभानध्येपिष्यासि, ससुचतेन च यागन्तेसप्रकल्पनन ताश्निकसं परितोप- 

यिघ्यामि पर्याप्तं च पुरस्करिष्यामि । संस्ृतेरुढारथं सद्धं च प्रवति 
ष्यामि, . तनिघ्वाश्च प्रति्रासं गीतासभ्रा निमापयिष्यासि | यत्र सर्वा लोको 
वालो वा युवा बृद्धो वा सखीजनो वा भगवन्एुखारविन्दनि्ग॑तानि मा 
शिष्यते मीताद्तासि । इदं च सादधास्य सतत्र--द्वतायतनयपु रामायणं 

वा भारतं बाऽनुदिनं वाच्यतेति । सद्धेन च निरूकतेन यच त्त्रादास्यमा- 
तेन॒ धर्मभ्रयचनानि कारणिष्ये; पुरातनं देशगरिमाणं ख्यपयिष्ये 
रद्ध च युवद सथरुत्पादचिष्ये ¡ च्राशंसे समानेनोोगेन यथेष्टमभ्युदे- 
घटति देशः, पुनरुञ्जाचप्यातं स्स्करातजागष्टस्यति चासिनतेए धसऽ- 

8 क अ 
> उपायान् ! २ इुम्खेन समाधातुं शक्यःम् ! उलथ युच् । 



पम् ग्रस्ताक्तघद्णी 1. 

इद च शत्कर्तव्यतायरिष्यत्ति-देः्पे मे दारिद्रयोपहतः, स उद्धतंन्यः। 
सन्य गृसः सकल्तङ्काः प्रकृतिस्थगारीराश्चारुगात्रा य दिनस्य हिः 
पर्लपरं योत्तं न लभन्ते । तेनाहरहः दीयन्ते, चीणाब्य टृत्ततो दीयन्ते 
म सष्टाननथः । सोयं सपदि प्र्िदिधातव्यः ] णतं प्रतिविधिस्सरहं सयु 
तेपु प्रदेशेषु शिल्पिशालाः कलामशन्यनि च भावयिष्यामि थत्र शतशः 
सहखशश्य युन उचावचेषु शिल्पेषु कलाल चानेक्ास्वयिविनाययिष्याभिः 
येतं ते य॒त्र तन्न.निरोभं नभरन भुक्ति च विपुलामश्युवीरन् सुखं च 
दर्तैरन्तिति । । 

इद चापरसर च्य पम । सन्त्यत्र देशेऽर्थिनः समर्थाः शास्त्रेणापर्यं- 
द्रता इति <ाद{-पकता उपाकमरंयन्यत्र चागमेपु । परं देवदतकेन पये. 
नुध्ा ई = श्ररथन्ति तिया स्नातम्, अकाले च समावतेन्ते गरक 
षू! अं हि सहतीनां शुचामवसरो यन्नेह कचिदपिं प्रशिपातेन 

सयया च शक्या विदयोपादातुप्  शुल्केनेवाल्पेन महता वा वितीयैते 
सेति ये नेशते शुल्कं चित्तु ते न सहन्ते विदाकणानप्युचैतुं किमुत 
सारस्वतं सकस्वश्रादाुम ¦ सस्ति नवाऽध्यापनवेदग्धी; नवश्धाध्ययन- 
उस्बन, ! "र" उपय गत्तिमातरे समादता न शक्ताः रिष्यान्पुतरी- 
स्मः १, {> 7पर यथाबदात्मानमपि यापयितुं ते पुंस्तकावलिसभ्येयां 
तेः :" ~“. त्त शुन््राथतेस्तोपयेयुः । अतः सदखशः कुमाराः 

7.1 न -कतामेधार्खनयुपपन्नाः कमसु दक्ता व्यवहारे च दक्लिणा पि 
प“ ।तञसमथा इत्यकाल एवाधीति विरसयन्ति, शोकेन चासघ्ेन 
प्प: "अयन्ति हृदसलुघ्ये सद्विधान्खेदयन्ति | अयसपि 'वारणीरोन्थं 
द तरणाय तेपां छते पुष्कला वृत्तीः कल्पयिष्यामि मासिकीः, येनासी- 
पायध्ययनसप्रतिवन्धेन प्रवर्तेत न चान्तरा विच्ियेत । 

्रव्येस्येवं सूपयुक्तो मम दाथो भविष्यतीति । 
इति श्रीचारुदवशणाखणः कृतो भरस्तावतर द्धिस्पामा- 

ख्णानात्मकम्रस्तादावषरस्तरतीयस्तरङःः ।! ३॥ 

~ ~~~ 

१ संस्कारपूर्वके वेदारम्भे : २ वियापरिसमाप्त्या लक्षरोन स्नातम् : 
३ सह्द्यान, । 



४ 

५ 

अथ चतुधस्तरङ्गः । 
। बण नात्मकाः प्रस्तावाः 

इमं चिपयमधिक््य न्यन्ञेणोक्तमुपोद्धाते । यदनातिरिक्तसनुशसनीयं 
।त्समस्य "विन्यस्यते । वस्तुव नैप्रणीमभीप्सता - वस्य॑स्वर्पं निव॑- 
नीयम् । इदमस्य पथमं कृत्यम् । सनीडस्थितश्वेदर्थो विवणेयिपितस्तदा 
्ारस््यनासो विलोकनीयः। असंनिहितश्चेदुसरेद्य करासलकवत्पुर 
संनिघापनीयः । बहुशः पश्यन्तोपि वयं तस्य तस्याथंस्यानेकान् विशेपान्न 
पर्यासः, येनास्मदणेनं तत्तदंशोपेक्तया विकलं भवत्षि न सकलम् । 
बणननदीष्णाः कवयितारो हि निध्यरानसस्पन्नाः साधीयश्चघ्चष्सन्तो 
मवन्ति । च्टविशेपेण च छात्रेण सारासारविवकपूवमसारमपास्य सारो 
चणंनीयः 1 नो चेत्तस्य वर्गनाऽतिविस्तया विरसा च स्यात् । यदेव 
युक्ततरं विच्चछित्तियुत्तं च स्यात्तदेव संगरहीयात् । यथा य्रामीणसुपवणं- 
भरंस्ततेपथ्यं तत्संभापां तदुचाररणापृवंतां च विशिष्य निरूपयेत् । सवत्र 
वणने क्रमविेपं कच्िदाजिषठेत् । उपमानादीनांलङ्कासान्यथास्थानं 
्रयुञीतः यदि तत्र प्रभुः स्यत् । अनप्रासार्दांश्वश्तव्यालङ्कासान् बह्वद्वियेत्त । 
अर्थंनिव्यः स्यात्न त्वनथंकशाब्द उम्बरे प्रणयवान्सयेत् । 

८ * ) ग्रामोत्सचः) 
ग्रामोत्सयो नाम येन केन -यपदगोन् पुख्याहमिति ध्यवसिते वासरे 

मआमीणानां प्रमुदितमनसां कचित्संनिवेशे संनिपातः! कदाचित्कस्य- 
चित्सांनुगीनस्यं शरस्यावर्दीनकीतेनायः, कदाचिद्यामाधिदेवताया गणा- 
सवबणनाय, कदायिद्धिविक्तस्य सम्यण्दश्नोपपन्नस्य लोकोत्तरस्य साधो- 
द्श॑नलामाय, कट्ाचिद्धम य स्वदेशारः चा त्यक्तजीवितस्य प्रकरषसत्त्वस्य 
संशितव्रतस्य कस्यचिल्पुविन्तेपस्य श्रद्धयाऽचंनाय › तवरितश्चचणाय मैप 

„ संनिपातो भवति लो किकानाम् । युदा भरसुदां चायमवसर इत्यध्यवसायः 
सो्कलिक्रमेनसमी प्रतीतन्ते । अथा यथा संनिधीयत उत्सदस्तथा तयै 

१ कात्स्येन । २ समोपस्थितः। ३ घनानि! ४निकर्थफे। ५रशे 
साधोः ( = परीण॑स्य ) 1 ६ अवदानं कमं इतं स्यात् । 



वदनाश्च लोका गृह्ानसित्वरन्ते, गृहगताश्च यथास्वमनुभवमधित्य चि. 

मिथः सम्भाषन्ते षह च अ्ह्वादन्ते । 

(८२) तीर्थ वाराणसी । 
इद भारते वै सन्त्येनेकानि तीर्थानि । इमानि प्रायेणा तुनदि 

स्थितानि 1 श्त एव ऋषिचुष्स्युतीथंमित्याभिघानिकाः 1 ्पर्दतपाप्मः 

भिर्म॑हाप्मभिश्चिरमध्युपिताः प्रदेशाः प्रयता भवन्ति पथ्याश्च । अत एव 
'्यदध्यासितसर्हद्धिस्तद्धि तीर्थं प्रचक्ततः _ इति कविछुलपतिः कालिगासः। 
वाराणसी खल्वपि तीर्थम् । अनुगङ्खं चेयं स्थितेचयुत्कषपरकपोऽस्याः। 
इयं छधिवासो भगवतो विश्वनाथस्य सव्यलोकस्थितस्य । यथा जशूसलम्! 
चिस्तीयानां यथावा 'सक्के'ति मौहम्मदानां तथा वाराणसी मक्तिभाजनं 
श्रद्धास्पदं चाय्यीराम् । । 

काश्यां मरणे सुक्तिरिति श्रदूदधानाः पञ्चमे वयसि वतमाना विपः 
श्चितोऽविपश्चितो वा धनिका अधनिका चा दिग्भ्यो चिदिग्भ्यश्च परापत्येह 
निवसन्ति मृत्यं च प्रतिपालयन्ति । येपि नाम बायाणएसीमभितो यामासत- 

्रापयेष समाचारो थदि बरासेन्तरेव कथ्चिटुपरमति तदहि प्रतंमिदैव दारय- 
न्ति यथाशास्त्रं च संस्छुवेन्ति । 

सेथं वाराणसी कदा प्र॑स्य्ठत्छेन वा निवृत्तेति न विशिष्य विदयः । 

रदं तु प्रथते पुराणेष्वै्वाको राजपिः श्रीदरिच्चनद्र दृदैवात्मनं चारडालाय 

विचित्रिये । इदं च दृढतरं प्रतीमो यदा सुगतः सारनाथे खगाजिरे धर्म॑. 

सनुशशास तदाऽपि वाराणसी वैदिकैकनिलयो विचापारल्घनां नाह्णा- 

नासावास अस । तदात्वेपि सहखशो मक्ति्रह्मा यात्रिकाः पावनीमिमां 

शिवपुरी तीर्थमिति तारयिष्यति नो भवाणंवमिति च धिया सोत्कलिकं 

पेदिरे । वराह्मणएगाथासुं बौदकथानकेषु चैपा बहुमानपुरःखरं कीतिताऽ- 
भूत् | इदं हि पुर्यतमं तीथमार्स्फणामित्यसदमानाः परमतमपद्टिपन्तः 

स्वस्थैवं परमार्थतो द्िपन्तः पषुभ्रायासतुरव्कम्रश्रतयो सुगलादाश्वासकन्तारः 

द्मां बाणरणसीमवस्कन्दमवसकन्दभुत्सादयाच्चकूर्देवतायतनानि चोलनास- 
(9 

१ पवित्राः । २ शवम्! ३ परतिष्ठामगमत्। ४ दिदीपे! ` श्रसर गतिदी- 

प््वादानेष भ्वादिः स्वरितेत् । ५ द्विषः शतुरेति पत्ते षष्टी । 



तीर्थं वाराणसी) १४७ 

यामः । अवरद्ुजीवस््वचिटुःखितो  दीपश्िखामिव नार््याणां स्थितिं 
= मीषां ॥ भ १५ [३ ५ „+ (~ 

सेहे, नाभीषां चरणं चक्षमे न चैतेषामर्हणाविधां मसृपेः। अयं दि 
` राजापसदः श्रीविद्नाथमन्दिरमप्यखस्डयत्स्वीयानि च सुक्रतानि । 

^~ 

निक 

निरमाचच तत्स्थानापन्नं मश्जिदाख्यं पारमेश्वरं गृहम्) परमदयापि 
वाराणसी तामेव वहत्यविहतां पुराणीं सपमा । मयापि सामगानां 
पुर्यो वेदध्वनिभरंंति श्रवयोःः। अदापि वद्रूनां बद्धनरह्याञ्चलीनां 
सवाध्यायमधीयानानां दां सप्रशाति पावनः श्रौतध्वानः । अद्यापि शाखाथंभ्- 
वृत्तानां विश्रवदसानानां विप्राणां विचरति कलकलः काठाः । अद्यापि 
पूवेवस्समवयन्त्य्र यतस्ततो विध्याकमनीाः प्रदीप्तप्रज्ञानाः । अ्रापीदं 
पुण्यतसं तीर्थमिति श्रद्धयोपयन्ति पुङ्खातुपुद्कशो यात्रिकाः । दापि 
स्थगितरोदसीकन्दराः सयुच्चरन्ति देवालयेषु सायम्प्रात्तिकास्तूर्यनादा 
मङुल्याश्च शद्धस्वनाः। किं बहुना । कालपरिवासेनाप्यपयुपितशोभाऽनुप- 
इतयशाः पर्व॑वद् विराजते नगरीयं युरयुवत्तिरिव् निजया । 

` हरशिविषौया वाराणसीं वीनिस् इति प्रस्यरतेन रामणीयकनिकेतने- 
नाधिष्ठानेनोपमिसते । सव्यं हरिवपस्योपवनायते तदिति, सद्नोमिमाला- 
-सिश्व परिचुम्बितं कामप्यभिख्यां घत्त इति, वाराणसीदशंनं त्वन्या एव 
जःगरयति सावना: । यदा वयं रेलयानमारूढाः प्रातस्तरां भागीरथीसेतु- 
मतिक्रामाम) वारणस्यां च दशो पातग्रामस्तदा यत्पश्यामो न तस्स 
पारयामः । बालाकमयूखोपरत्नि भास्वन्ति देववेश्मानि दम्यशङणि 
च, समुच्छायवल्युः कमनिम्ना अवतारममयः,_ सामि वलुलाऽचगङ्कं 
स्थिता परिणाहवती च नगरी-सवमिदं यात्रिकचेतसि यं भावसुद्धाव- 
यति तं नालं पाश्वात्यो यथातथं द्रष्टुम् । याचिकस्येद दर्शनं भृगितार्थस्यो- 
पलव्घर्वा स्वस्य स्वपनस्य चरिताथंता वा। यो छस्य परितोपो टचे 
समुल्लसति स परिच्छेदमत्यन्तमध्येति | 

देवागासणि च भूम्नाऽमरतरिन्या रोधसि संनिविष्टानि । इमानि 
च निशान्ते यात्रिकसम्बाधानि भवन्ति । विशालानि वद्धमूमीनि 
सरिततीर्थानि विरोपतो रम्याणि। तेषु द्शाश्धमेधती्थं मशिकर्णंतीर्थः 

. १ श्राचारम् 1 २ रप तिति्ायां स्वरितेद् दैवादिकः । ३ विभाया विप्रलापे दइत्या- 
-त्मनेपदविकल्पः \ ४ विय्याप्रणविनः 1 ५ विस्मुम् ¦ & प्ररिणा विशालता, तदत 
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१४७८ प्रस्तादतरङ्धिणी । 

केदारतीथं वृह तमानि यात्रिकेरासेवितानि । विश्वनाथमन्द्रिस्य नेदीय 

इत्याख्यानेषु वहुध्रुतामति च द्राश्वमेधतीथ भूख्छन्ससाक्षाति 

याघिकान् | 
अघ्रोदीच्याः माच्या अवाच्याः अतीच्याश्च सवेन स्वेन नेपथ्येन परि 

कर्मिताङ्मः सश्चरन्ति । केचिदुष्णोपिणोऽपरेनुष्णीपाः, केचिदा 
मुक्तोपानत्कौः परेऽवमुक्तोपानत्काः, के.चिच्छाटकिनोऽन्ये पादायामधृतो 
यथास्वं भारत्या समाषसाणाः किमपि वेचिनत्रयमस्या जनयन्ति । अनारतं 
चेह भक्तवत्सलः परमेन्धरः कीत्यते प्रजागर्रतेः प्रणतः । इदं च धरद्धी- 
यते तेः पुख्यभ्रसन्नरसल्िलायां भगवत्या भागीरध्यामाप्लवो नो निहंशि- 
ष्यत्यनासा ति । 

वयब्ृद्धाना ज्ञानच्रद्धाना चेयं वसतिव^राणसी । इहत्यानि देवतायत्त- 

नानि भरायेणाश्मानि । नेतानि निम,णशौघछवस्य हेतोरनन्यसाधारणानि 
पाविन्येण तु सवातिशारीनि । पिश्वनाथमन्द्रिमन्नपण,मन्द्रं च सन्दि- 
रान्तरशि सुदूरमतिक्रासत्तो गरिम्णा । यदि श्रद्धाभक्ल्युपपन्नो यात्रिक 
शिवलिद्धं खष्टुं लभतेऽचनपृणा वा सान्ता ते तदा विपचित्रमार्णिं मे 
सुचरितानि फलितानि च गुरुजनाशं.वंचनानीति धन्यमात्मानं मन्यते । 
वेणिमाधवमन्दिरं चात्र चित्रेण नमिन किमपि विस्माययति दर्श- 
कान् । एतत्सदेशेऽवरङ्कनीवनिर्मिता मस्निदस्ति, यस्याः समुच्छते ्क 
सन्दिरस्मैवेते इति वाराणत्ेयेमस्येते । एकतरमपि समारूडेन जनेन 
शक्या सर्वां वाराणसी मनोरमा द्रष्टुम् । अपरं चह तथाविषं जयपुराधी- 
सेन श्रीमानसिहेन कारितं विस्मयनीयं वेधगृहं चक्ास्त यत्र भाचीनञ्यो 
तिर्विद॒पयुच्तानि नक्तत्रादिग्रत्तणोपकारीणि तत्तत्कातान्तककरतान्तकलन- 
कल्पानि साधनान्ययापि विराजन्ति । 

नक्तं च यथा दीप्निमत्तां विभुत्तिसत्तां च वाराणस्या विभावयामो न 
तथा दिवा। आरात्रिकमिति मन्द्रध्वाना नदन्ति घण्टा सन्द्रिपु प्वर- 
यन्ति च भक्तान्संनिपातयन्ति च तान्प्रवेशद्वारेष्वङ्णाभमोगेपु च | रफटि- 
कविशदन पयःपूरेण॒मन्दमन्दमकति मन्दाकिनी, भतिफलितानि चारो 

१ वद्धोपानत्काः २ पायजामाः इत्यस्यानुकरणनशब्द्ः ! २ भक्तेः ) ४ स्नानम् । 

५ अरमनोविकाराः 1 & विपाकेन निष तानि । ७ तत्तव दवक्नसिद्धान्तनिर्णयसमर्थानि 



पठतयात्रा 1 १६९ 

पक्तरठस्थितानि दीश्राणि दम्यणि देवतागाराणि च यत्सत्यमासंचन- 

.- छनि भवन्ति । पारेगद्धः च निशम्यन्ते देवतार्चायां प्रवृत्तानां देवतस्तवाः 

शाखा्चगाः 1 
` अस्तीहदार्वाक््कालो चिख्वियालयः ! सन्ति चेह वच्ूकनि्सिता 

पन्थानः ¡ सन्ति च वेद्यताः दीपाः । सन्ति चापां नालिका नगसधिच्रते 
संविदिताः | इदं चापरमभ्युपेयम-- साम्प्रतिकं वाताख्यं सास्प्रतिक- 
स॒योगतास्पय साम्प्रतिकं विज्ञानवेख यं च वाराणसीमपि कलयाऽऽक्रा- 
न्तवन्ति दृश्यन्ते, तथापीदं न पायंतेऽपह्येतु' व श्म वाराणस्या रभ्यासुः 
सहसु तीर्थेषु, विचिच्नरचनेष्वाश्मेप्वस्या दे वतात्रतनेषु वरीवृत्यते सुरः 
न्रिताऽनपाथिनी श्रद्धाऽनुरक्तिश्च चठमृ मि्देवताश्ु । स्ादेतत् । इाऽऽ- 
वसथपु शीलश्रंशः, पुसोधसरे वा प्रतारका यात्रिकद्रठ्यपिशितपिशाचाःः 
देवतास्तु सथ॒दिता इमामेव पुख्यांपुरोसावसन्तीति ॥ 

(३) पवेनयाच्र 
( अत्रात्मनानुभू तानां बरत्तान्तानायुपन्यासः ) 

कदाऽह मासच्रयात्मके नेदाचेऽनध्याये सपुत्रकलव्रः काश्मीरान्प्राप्तः; 
तत्रा तयवटटसति श्रथितरय् स्रोतसः सदेशव{तनि माम स्थितिमकरवन् । 
सति मासाव्यये प्रत्यासीदन्त्याममरनाथयाच्रायां ममापि उ द्धिर^ दमर- 
नाथ तीथंराजं पादचारेण यायां वड च पावेतं प्रन्तण.यं प्रेषेयेति। 
एकतः स्फटिकविशदं शिशिर रसं खोतःसलिल यच्निपीयामयावी 
जनोपि ्तिप्रं कल्यतां याति चिरं वातं च जीवति, प्रैरिश्न्मामवरिथत्तये, 
अपरतः कणाकणि श्रतानि द्द् -संवननानि सरसौन्द्यनदर्शनानि 
यावतानि स्थलानि प्राचृचुदन्प्रस्थितय इति यत्सव्यं चराय टोलाचल- 
चित्तव्रत्तिरमूवं न चापपारमकतररध्य्वसावुम् | परं तत्रेव किमप्यदः 
समापन्नो मया शरचन्द्रो नाम कच्िद्रद्गामिजनः । सम्बन्धमाभापण- 
यृवमाऽरिति यक्तं एवघरिमिस्तदस्मष्टिययेष्यःवितथमम्त् । सरतुत- 

१ तद्ास्चनक्त तृक्नास्त्यन्तो यस्य दश्चात् -ईइत्यमरः' २ -लाघछ्राचम्रहवजितोपि 

श्चिट्जनयरिष्दीतोऽय प्रयोग इत्ति नास्य सा्ुत्वमति शद्भनीयम् । २ शत्र कल्य- 

सुर्यावे्ति वदत्यन्तसंयोगे द्वितीया । ४ संगतः 1 



२५० - प्रस्तावतरद्िमी 1 

चरेऽपि तस्मिञ्धने महत्सौहादं मसाविरासीत् । अमप्टमरनाथयात्रो- 
स्छकोऽभून्ममात्मजोपीत्यश्ारत समापि ऊकभ् । तेन निरचेपं तेन 
च सुश्रदा ठतेन च ससं यायामिति 1 राकायामपेक्तिष्यमाणमर्थंजातं सदयः 
समविभरम् । उणांसयानि परिधानानि नीशारादीनि च शीतपरित्ा- 
रानि संगरदीतानि बानानि च वातामाद्भनि फलान्युपात्तानि ! रथपि 
ततः कथ्िदध्वा श्छ मोटरयानेनापि वाहि तथापि यानेन याता 
नो सन्दा तीथंराजे श्रद्धेति -उ्यक्तिप्रसङ्ः इत्यच्तयवलत एव पादाभ्यां 
भायाम । संभारभारवहनाय तु स्थौरी क्थित्परिकरीतंः। तत्लाभिना 
सह चरिता वयं चत्वारोभूम । परमे ततः परस्थिता वयं पूर्वा मार्तर्डमा- 
साम । सातंस्डसित्ति वसतिः परस्ठितकाना 7 । इमे हि पोरोहित्यमाच्- 
संश्रयाः श्रायेखान्तरा लोकवंशट् कसर क्सपराः कथंकथमपि वुत्ति 
वतेयन्ति ¡ इते नातिदूरे द्र घ॒रातनं मातेरडमन्दिरं खण्डल्लः करत वतते ] 
सर्वत्र भारते वं इदभवेकं सवितुर्देवतारा चायत्तनममभत् । रदस्याव- 
शिष्यते ततः श्तक्मटमातं सहापरिमागं महोद्धादं स्वाष्टं निर्माणमि- 
चापृवंसासीदिदमावतनम् । अस्वं पारिमण्डल्व स्क्तीरणानि श्रीकृष्णा 

नः एवं नाम् । कृताहारा: छत विश्रासन्ि व तततः अ्रससरयास । सवक्य 

चारस्तीघ्राः, नैकतमोपि म-थर इति त्वरितं कामन्तः स्थौरिणे चाति- 
यन्तोऽनत्तमित एवा पलास प्रापाम, नक्तं च तत्रावसाम । 

धोभूते प्रातस्तरामेव तत उद्चलाम । साधुसर्डलं तदनुगाश्च चाच्रि- 
रः परेदयवि ततः भरर्थातार इति ज्ञात्वा एवंतरस्व नः प्रस्थानं सुखं भियं 
नच सविग्यति, जनसम्ब'धन्न समुद्धेगाय भविष्यति, कलकलश्च कणेऽवरा- 
चेति निरचिन्म 1 पहलघ्रामे या वदति गिररेनदी तामेवानुसरन्तो वसुं 
चन्दनचारीं प्रति भ्रसिताः । अतीते कियत्यप्यष्वति भगवतो भास्वत 
ग्रथमतराः स्वगंवणा गभस्तरे नोच्णोः संनिकपंमायन् ; महान्तं चासोद- 
मजनयन् । दहिमाच्छन्नानि हिमवतः श्द्धाणि समुद्धासितानि राजतानि 

१ श्ुष्काभि पे चवे शोषे, निष्ठा ! २ पृष्टयः, भारवादी लरत: ¦! ३ कचि- 
त्कालं माय्केन ऋतः 1 



पर्वतयाच्रा । १९१ 
। 

शियेग्रदाणीव कासयि सुपमामपुत्यन् । भगः सुरभिः शीतलश्च श्रगेतन 
- समीरः प्राणान्नवानिवान्तःशरीरे समचारयत्; स्प्रति चापूवःमङ्कहत 

' गा्रेपुः, ठस्निं च करणेषु । तेन नास्माकं मनागप्यध्वखदोऽभून् सध्या 
प्यकम {खा न समतपन्नः । छात षभिः प्रस्वणैश्च प्रच्छायशीवलस्तंतर 
तत्र पथिष्वाखन्प्रदेशाः, वेषु स्थां स्थायं जलं च विमलं पाथं पायं वयं 
देलयेय चन्दनवाटीं प्राप्ताः । 

चन्दनवाच्यां वयं क्रों दीर्वां हिमानीमालोकयाम 1 इदं हि नः संघा- 
तकषिनस्य हिमस्य प्रथमं दशनम् । अधस्ता्चास्याः सलिलं प्रावहदित्ति 
शक्यं सुखतोऽस्या विलोकितुम् । इमां च हिमानीमतिक्रम्येव क्षवयात्रिक- 
गन्तव्यमासीद यावता तवो व्यतिरिक्तः पन्था नाभूत् । तत्र वयमनास्वा- 
दितरसानि शिशिराण्युत्लायोत्खा गर हिमश्कलानि सङुतुकसभच्तयाम । इद 

दनवान्यःं सवं मद्यादि सुलममासीत्। यात्रानिमित्तं चात्र कान्दुकानां 
मौद् किकानां चापणा अवचिरमघृन्ता अभवन् तेन तत्र याजिदधपित्वा परः 
द॒स्ततः प्रा त्रास । इतःधथ्रति क्रमेणोच्रन शेलभरमृद् इरोहा च । प्रथ- 
सवप्रा मम तनूजो द्राकतरां परिखिन्न इति तवथमश्चमाशुगासिनं पय~ 
क्रेपि। यथा यथो्रैरसेहाम तथा तथा नववधूमिव सथुञ्ञ्वलनेपधथ्यां 
छृट्यमामस्णां स्रि वुन्दरीमपध्याम । नेदानीं कचिद्िटपिनो व्यलोकयन्तः 
तथापि शः्गल्यैश्च इरितानि हरिदन्तराणि, सत्ततममिष्न्दमानानि 
प्रवणानि, नानावानि नानाजातीनि विकचानि प्रद्रनानि प्रासाधय- 
तनति हि निपुणो मालाकारो विधातेति | यत्रतत्र प्व॑तततटानि प्रसाधित्ता- 
न्युपवनानोव देदयंगमानि लेचनातिथितामयुः। चह वेचित््यं कुमा- 
नाय । अहो छलुत्वं पालीनाम् । अहो प्रत्य्रता सुरभिता चौपधीनाम् | 
यत्सव्यं रामणोस्कनिधेरधिदैवतानीवमानि स्थलानि । 

इमानग्रतिक्रम्य करोरीमते दिवसे वयं शेपनागस॒पेत्ताः ¡ अयं प्रदेशः 
समभुद्रतलात्पोडशपुट सहस्राणि सचितः । यत्रापि बिमलापो रमणीयो 

१ चन्द्रशालाः । २ छायाभ्रवानेस्तरभिः 1 २ आपूपिकानाम् ! करान्दविक इ- 
त्यमरः पटति ! ऋन्टुक दूरमेव साध्विति क्षीरः . इखखक्तान्तात्कदत्ति शाघ्रात् । 

४ द्गिन्तरालानि ! ५ फुट. इत्याङ्गलीयं मानम् ॥ 



१८१ प्रस्ताचतरङ्िणी । 

विशालश्चास्ि क्न कासारः । अयं च हिमपातेन जल्धंरजलेन च 

निव्यम'"या यते । ऋति हि श तमिह वतंते। सन्ततं च हिमपातमयम् 1 

सन्ति चात्र यात्रिणां छते काश्मीरराजच्तानि कामिचिच्छचानिं शर 
ण्यानि ! वयम यप्रतो यानस्य कालो नेति तत्रैव याभिनीमयापयाम । 
छतनीशारा वयं सर्वरात्रं र खं समविशाम ! अन्ययुः कृतकल्यवतास्ततः 

पद्धतरणीं प्रति प्रासराम । नेदानीम,रो्या शैलमरभत्, किन्ति क्रमेण 

भवेति सुखावरोदा । तेन खेलगतय एव वयं प्राक्राम । यावदेव च 
दयुमणिमंध्यसम्बरस्यास्प्रशत्तावदेव पद्धतरणमासादयाम । यद्धतरणीति 

प्रभः भविः स्यन्दमाना काचि्सरिदस्ति । नेह कधिन्मट्ष्याधिवासो- 

स्ति । शुन्या अत्र दिशे विदिशश्च । नेह कचित्सन्त्वसम्पातः, न च नभ- 

संगमसंच रः । न चापि त्करतो विरावः । सवंश्ल्यापीयं द्रोणी कस्य 
नयनानन्दाय न, कस्य वा हृद्यावर्जनाय न । प्रशान्तापीयं स्थली भग- 

वतः केमपि महिमानं श्रवणयोरर्पयत्येव । श्चत्र पटभवने दोषामत्तिवादयाः 

वागेव सयाद्यात्ततः भर्थाय होराच्रण वथ श्रीमन्तममरनाथं प्रा्ताः। 

, अमरनाथ इति महती कन्दरा शिखरिशिखर स्थिता । नास्या अन्तरे 

सन्तससमस्ति यथा कन्दरा श्रायो भवति । इयं तु विव्रततमहाद्टासा महा 
~ 

शालव शालते । अविरतं चास्याश्छ्दिः श्च्योतति । अत्र दिममयी विरु 

सिविराजते या दैवकृता मुप्यज्कता वेति निष्यो नास्ति । एनां चरिमृत्ति 

भवितिपर ण॒ र्न, प्रणत्य यथाशास्त्रं चाभ्यच्ये धनं च विप्रेभ्यः प्रतिपादय 

परावर्वनते मक्तिमन्तो याच्रिणो न तु तत्र क्षणमपि तत उध्वमवतिषटन्ते । 
इद केवित्पारावता अपि इश्यन्ते दयां अन्तिके पतन्तः । एतानपि सश्र- 

द्मवज्ञोकयन्ते भक्ताः । व मपि देवतादरशनिनात्मानं पावयित्वौ ततो 

भटिति भिघ्रत्ता अल्पेनानेषसा पश्ठतरणीं भरत्यागताः । तत्र यत्किमपि 

-लम्यमशनं समश्य मुहूत्त च विश्रस्य ततः प्रस्थिताः । ॥ 

१ प्यायतेरण्यन्तात्कमणि रूपम् । २ इदं धमंसूत्रकारपरयोगप्रामाण्यत्साधु 

व्यचहार्यं च । ३ विदहगविहारः ¦ ४ निविडं तमः ५ छदिः सियामिति पाणिनीयं 

लिक्नलशासनम् 1 & महेशो गखेशः पावती च । ५ स्वार्थे णिच्. । एवमश्य 
बहुलः प्रयोगः शाले । 



पर्वतयात्रा 1 4०२ 

गरोऽसौ स्थौरी स आदितः सह स्वाभिना पूर्वतरं चलितः । अस्म- 
“सप्रयाणसमये च निरभ्रम याकाशं सहसाऽश्चितमसत्त.? खद्माश्चं पयः- 

प्रपताः प्रापतन् ! इयं चो मनीपाऽमृद् विर॑स्यति चिरलमेतद्रप विमलं च 
भविष्यति गगनमित्यन्यहतगतयः पन्थानमन्वसराम । यदा च शोपनागं 
रावदध्वनोऽधसव्यक्रामाम तदा तीव्रं प्रास्यन्दन्त वनावनाः। रोौतश्च 
हादिनीहादाश्चक्चुष््रतिवातकरश्च विद्यद्विलासा अभीदणमभवन्नः सन्त- 
जंनायेव । एवं च प्रव्यभात्पुनरम्याखर्डलः पवंतान्खस्डय्ति प्रत्रत्त इति, 
हरो चा संद्टुद्रः सव॑मिटं संजिदीपतीति । त्षणाद्यमभिपिक्ता -अभृम् | 
इतरेपि याच्रिण॒ः सम्प्रति संगता न इति यानां सार्थो सदानमत् 1 अचि- 
रेणेव पन्थानः पङ्कलाः पिच्छिलाश्वाभवन्निति पद् पदे स्वलनमीरम्- 
दिति तान् विहाय शरजन्द्रो नः सखा पवंतोपरिवतिनीं वनीं समाश्रितः । 
परेपि केचित्तदा एकपदीमुप्रपन्नाः 1 आवामपि पितापु्ै सखाऽनु- 
सर्तव्य इति साथप्रहतं पन्थानं विहायोवेस्तमेरपयेः प्रक्रान्तो । कच्चिद 

` ध्वानं च रुखमतीत्य श्रगुमेकर पयात। । तत्रैकेन पाणिना च्छच्रसालस्न्य 
दितीयेन चान्योन्यं गन्छन्तावावां सटसा प्रथलायां समतलायां श्लाय 
पतितौ । ऋअतटेपि तस्मिन्प्रत्तरेऽन्योन्यसंशिलिषटौ न्तणं निःसह विप- 
स्तौ नाधो न्पतावेति कल गावः णालयो मगवानिति परिशिष्टानि नौ 
पुरप्रानीत्ति वा केवलो देतु: । तत उष्थाय प्रणवं जपन्ते। मन्दमन्दं चल- 
न्तावावां सुद्रदा शरचन्द्रेण भ्ध्योपि संगतौ । अयं च वाड: परिरपन्द्- 
वानपि परिलघुरपि छृशः कायेऽल्पम्राणन्चेति महानस्य शीतवाधो- 
भत । सोपनागादर्वागेव न उपस्थिता रजनी । मृच्छितं च तमो मेषेमेट- 
{रतव । अध होर्या चय शेपनार प्राध्राः ! चन्त च मट्ता सम्प्राप्राः | 

शरचन्द्रौभ्यसितः पुष्दुसव्रदनया च उ्वरण च दाद्केन पीडितोऽभत्। 
पुच्रकोपि मे शीतातः प्राक्रन्दत्कम्लं च प्राथंत । चिचठुराणि च तत्रच्छु- 
त्नानि | एकतसस्मिन्वयमपि कमप्यवक्ाशं कथमपि प्राक्राः पर कम्बलादि- 
संभारस्तु पृचंप्रस्थितेन स्थोरिणोटः, न चासौ सहास्माभिः कचित्संगत 

१ अमिनभारः। २ वन्रनिर्ोपाः1 ३ वनी, पद्या, एकपदौति समाना 
ष भ्न वृह 
यकाः ! भाषायां पगडण्डीर्युच्यते वत्नी ! 



क्थ, प्रस्ताचतरद्गिणी 1. 

इति शीतपरित्राणं केन कुम इति वहु चिन्तयन्तोपि नाशक्ुम किमि 
अतिवधातुप् । अभिपित्नि नः शरीरधृतानि वसनानीति तान्यवतारि 
तान] कः णं कन्दन्मम् पुत्रकस्तु केनचित्काश््मीरकेण स्वेन प्रावारकेण 
प्रच्छाय सुखितः; तेन तस्मिन्नहं वीतचिन्तोऽम्वम् । परं शरचन्द्रौ २ 
रणरणकमदात् । कस्टचित्सकाशे वराण्डीति समाख्या प्रसन्तेराऽभ्त् 
तेन कापि माव्राऽस्याः शरचन्द्रायादायि यां निपीयास्य विशेपः कथ्चिद् 
जनि । मया च रालबन्धस्तस्मे प्रादायि ¦ तत्रागारे भरविष्ानामङ्नान 
महानातेरवोऽम्त् । काचिदाह 1 ममाम्वा मार्गे पत्तिता, सा परित्रायताम् । 
अपराऽऽक्रोशति मदीया दुहिता उ्वरातां मोहं गता नाद्यापि प्रतिपयते 
परकरृतिमिति कि कयोमि मन्दभागेति, इतराऽमरनाथसेवोच्चेर्निन्दति 
नाखममरनाथो सरनाथ एवायम्, नेद भयः कर्िचिदागन्ता स्म॒ इति । 
अन्तरगारं जाञ्यहरणाय वखरश्ोपणाय च संग्रतः केश्िञ्य्वलनो 
गुल्मकेः। ते च जलोक्तिता इति नालम सभिन्धितुम् । येपां सकाश 
सत्तेलमभृन्तेखत्तेलेन प्रीणितोपि पाणिप्रणथिनीसियष्टिमिस्तर्पितोपि नास्वा- 
लीद् हन्यवाहनः, घूममेव चाचिरलमुद्वमीत् । तेन मन्द एव , तापोभृद् 
भूयांश्च धूमोत्पीडः । धूसरितानि नो वासांसि, सयुद्ेजितानि च लोचना- 
नानि | शैव्यवाधमसहमानाः परस्परं सम्पिर्डिताङ्गा विनिद्रा एव वयं 
कथं कथमपि तां निशामनेष्म । दिष्टवाऽपरयात्रे विरतं वर्पण । तेन 
म्रस्यूप एव ततः प्रायाम चन्दनवाटीं चातिक्रम्येकादेनेव सायं पदलप्रामं 
प्राया । ततश्च परेदयर्मोटरथानेनात्तयवलं भ्रत्यागामेति पयवसानं नो 
सात्राकथायाः । 

[२ न ७ ४: प 

(४) हेमन्त वषेवद्वासरः, र 
इद भारते वर्प प्रतं वर्षति वासवो वर्पासु । हेमन्ते तु कचिदेकदेथो 

हिमं पतति यथा कश्मीरेषु, कचिद् धारासारण्रा्टमवतत यया पवपच्चालेपु 
काचचन्सन्दमन्दा यथाः ˆ "ˆ ˆ ` 

अव्र मदावासभूते विपा्ुद्रयोरन्तरे भूखरड हेमन्ते पौपे मासि 

कतिचिष्िविखाननारतं वर्षन्ति वलाहकाः 1 प्रथमं पुरोवातः प्रवाति ततो 
१ सुरा} \ प 



ठेमन्ते चप॑वद्वासरः। ` १९६. 

नवनीला अवस्टस्वन्ति नभोऽम्बुदाः । तमोवगुर्ठिवाश्च भवन्ति दिशो 
विदिशश्च । स्प्रूलन्त्यशनयः) विलसन्ति वियतः, स्तनयन्ति च स्तनयित्नव 
इत्येककमप्यलं विच्रासनाय चस्दरूलां किमुत समवायः । ॥ तात 
` यद्रा च प्रवपति वारिवाहस्तदा पथिभिः संचरमाणा जना ग्रदान्त्रति 
त्वरिततसः प्रणन्ति, छन्नं वा सार्गभ्रितं किमपि मार्गन्ति ¡ जनसम्पातो 
विरलतां याति संब्यवहारश्च विच्िच्ताम् । आपणिकाश्च सामिसंव्रतद्यरा 
अन्तरापणेु तिष्ठन्ति वाचंख्माः ¡ विरला एव केचनत्ययिकस्य कमणः 
कारणाद्धिपणिपु दृश्यन्ते खंचरन्तः! त एते सा नः शीतवाधो भदिति वासो- 
भिगेरमिरात्मानमाच्छादयन्ति । आप्रपदीनेरवपधाराभिपेच्येः कच्चेकेः 
श्िरख्रागेश्च गोपायन्ति । पर नेतादशा बहवो भवन्ति । दरिद्रास्तु केना- 
प्यव्यात्ेप्येण कृत्येन गृहान्निगेता विरलवासस इति टंठमभिपिच्यन्ते . 
शीतेन च महता बाध्यन्ते । दन्तवीणां वाद यन्तोऽङानि चाकर यन्तः कथं 
कथमपि स्वं शरणं प्रपद्यन्ते, त्रापि च सुख न लभन्ते । न हि तेपां वस- 
नान्तयाणि सन्ति चानि निवस्य शीत प्रतिकुयुः । वराका अमी गृह स्थितेस्तर- 
णोत्करंरयि समिन्धते गात्राणि चोत्तपन्ते' । के चित्त शीतस्सहा व्याधी 
यन्ते । धनिकास्नु गृहेष्वन्तवतमानाः खं निर्विशन्ति न च वहिनिष्का- 

न्ति तत्रैव स्थिताः कास्वपि खलासु रमन्ते, सम्यक् संवीताङ्न्च शेव्येन 
न मनागपि स्प्श्टन्ते । सध्यमाश्च खेलासाधनोपलस्भस्यानीशानाः कम्बलैः 
प्रावृत्य काग कालं कच्ित्संवेशोन नयन्ति | ̂ 

गृेष्वन्तःपिहिता लोकाश्चष्ठासु तासु तौसूचितास्वठ्यापरता अभ्यवदहा- 

राणी विविधानां ध्यान्ति, नेलपकानि धृतपक्रानि लवणमधुराणि च 

चिरोपेणेच्छन्ति । प्रायेण वपति वारिवाहे दीप्टते जाटरोऽग्निः यः 
शीतवशाद् ग्रहानिष्कमो दुष्करस्तदाऽभ्यवदहरणीयचिन्तेव नः सहचरी 
भवतीति नायुक्तम् । शिष्ुकेषु तु विशेषण तत्र तत्राशनीये जागत्यशर्न.यी । 
कश्चिदाह-अम्ब ! पक्वाटानशनीयामि, ते राध्यन्तामिति । अपर आद् 

१ कातराणाम् 1 २ मागं अन्वेषण च्रापृषीयः। ३ गाठवाडदढानि चेति 

श्रार्यिष्वमरः । य गृहम् । ५ उद्विभ्यां तप इत्यात्मनेपदम् । 5 उचिता = 

सद्धा = अभ्यस्ताखु-! उच समवाय द्यते निष्ठा ! ७ अधीग्थ॑द्येश्वां कर्मणीति 

श्नेषिकी धषी । < -अदितुमिच्छा 1 न 



भरस्तावतरङ्िणी +... 
\ ° भ्रस्ताचतरद्धि्णां । 

सप्तमीतिरिव भवति लोकानां नि ऋत्तिरवां । नगरेन्तस्ततो बहिर्वा विथ 
त्स्तर्भतारास्िग्मृलाः संकीर्यन्ते, तेन सवच -वे धतः. प्रकाशो विद्ुप्यते 
देलीफोनसंविधानमपि विच्छियते । तेन सर्वं पुरं सन्तमसे निलीयते 
समीपेनान्यतिक्रामञ्जनो न लच्यते । 

ये मोटस्यानस्था वाहनान्तयणि वाऽऽरूढा वात्ययाऽऽसाधन्ते ठ 
किमपि विपममचुभ्रपयन्ते । उभयतो मार्गान् येऽकरम ;खनियसनेन 
यात्रिकःखायानिमिता बृह्ञास्त एवेदानीं महते विनाशाय तेपां जायन्ते 
तोन लितास्ते य कापि सहसा निपतन्ति; मागं च रन्धन्तिः। श्नु 

नभूलिता अपि विनाशोऽङ्खतां यन्ति! मोटरयानादीनि कभ्बलित्राह्यानि 
च शकटानि वातरंहसा प्रेरितानि पथो भ्रश्यन्ति, पथिप्रान्तस्थान्पादपां 
साप्नन्ति, द्राक् च प्या भवन्ति । न केवलमात्मनाऽवखरणिडितानि भवन्तिः 
याचरिणोपि कांश्चित्कस्डयन्ति परास्ता च गमयन्ति । 

्परत्रपि समुत्छादः कियानपि साध्यते वातेन प्राणिनो वा प्रणा- 
त्यये निपाव्यन्ते । ये नाम ` वास्यायां प्रवातायां मध्येनदि नावमारूढाः 
केवर्तायत्तप्राणाः पारं यियासन्ति तेपां ' मनसि किं ल॒ खद वर्तते तदानी- 
मिति न सुकरमभ्यूहितम् । यदा वातेन भ्रबलेन विष्ठुमिता नौरान्दोल्िता 
मवति, कदाचिदेकतोनीचे्याति कदाचिदपरतः, य्दा च केनिपातकैर- 
नीशाः कैवर्तासतां तटाभियुखं नेतुम् , यदा च वातारतं नदीजलं नावोन्तः 
प्रविशति, तदा भयेन किमपि वेपन्ते तेषां गात्राणि; शुष्यन्ति च विव- 
णानि सुखानि. स्िद्यन्ति चाङ्कानि । प्रतिपत्तिम् ढास्ते दा इता वयभित्यु- 
चेराश्रोशन्ति, त्रातारं चाक्रन्दन्ति। 

परं न हि चिरसंरम्भाणिं दैवतानि भवम्ति। वज्रादपि कठोराणि 

कपुमादपि च सदूनि तेषां हृदयानि, विशेषतस्तु विश्वः । तस्मात्स 
भगवान्कसुणं तेपां ऋन्दनं निशम्य दःखौघं च दधवा कपया परयाऽऽविष्टो 
चास्यां विरमयति । न हि मथि धातरि विधातरि च स्थिते मदीयेयं 
खष्टिः संहारमहंतीति संतप्तस्य भूतजातस्य शिशिरीकरणाय रजःपटलस्य 
च प्रशमाय दिवो बृष्टिमीरयत्ति ।. आच्वयंसाश्चयेम् । वाता ब्रह्मणि विवर्तं 

१ ग्मारोपिताः 1 २ कम्बलः सास्ना । कम्बली वलीवदेः; ३ दीधरोषाणि । ' 



दारुणा हि महाहवा भचन्ति । , १९९ 

इव क्रापि विभ्रलीयन्ते ! अन्धकासोः विनश्यति, दिश््च प्रसीदन्ति, सोका- 
यथापुरं चेष्टन्ते, सश्चराश्च जनसच्नारशोभना जायन्ते 1 

(६ ) दारणा त्ह सदाह सचान । 
अतीतायां वपैविशत्यां विश्वद्नौ मदहाहयो लौकिकैरवलोकितौ, 

भूयश्च वृतीखाय तादत्तायः मदादवा क्रियमाणान् महतः सम्भारानाल्ये- 
कयाम इर्यवसयो यत्स्मारयेमात्मानं वैशसं जन्यजन्यम । लोकठपसन- 
निरपेक्ताः स्वाथमात्रञ्यपेक्ा नेचृ्वाभिकामा रेश्वयंगृद्धा मोहान्धाः केचन 
यदा युद्धं वरवरत्तमिति प्रशंसन्ति यूनश्च विविधं प्ररोचयन्ति स्वदेशगोर- 
वगोपनोपाय एप इति; स्वप्रकपंसम्प्राटयुपकरणमेतदिति तदा, मदान्तम- 
पायसस्य लोकस्य बन्ति । युद्धे ताचज्जयोऽतकान्तेन;, पराभवो न्यग्सा- 
वश्च बाहुलकेन, दारूणायुवन्धाश्च चैयत्यनेति कः सुधीयुंद्धं कामयेत । न 
द्यायोधनानि शवृत्तानि नेर्पेद्येण क्रौर्येण कार्त्स्येन च न निसृद्टयन्ति 
चैतनाचतनानथांन् । इमानि खलु नयं चः सम्प्रदाय च विद्याश्च कलाश्च 
संस्छृचि च सभ्यतां चापि समं समत्सादयन्ति । 

इदं च दारुणतरं भवति युद्धे यदनायुधीया नागरिकश्रेएयोपि गर्हि्त- 
तमां कदथनां लभन्ते । सेन्या: समरशिरसि वतमाना दुर्गस्थाः परिखा- 
स्था वा प्रायेण साधीयःसंविहितान्नाच्छादनाः सम्भवत्सौख्योपकरण- 
समन्विता भवन्ति] ते दि प्रधानं भवन्त्युपसजनं चान्ये} कोटिशो 
जनास्तेषां कशिपुः साधीयध्यं भरक्लृप्त्ये सुखसासग्न्याश्च परयांप्वये सन्ततं 
क्लेशप्रगान् सहन्ते । न केवलमुच्च्राचचाच् विपयान्भोच्ं न लमन्ते- 
ऽत्यन्तापेच्षितैरथैरपि विना क्रियन्तेऽलं च कृच्च्िः संजायन्ते । प्रथमे 
विपूचि संमामे वहुच्र देष्वत्नायस्य दारुणाऽपयाप्निरन्वमभावि लोकेन, 
द्विचीयेनाप्यचिरातीतेन विकटं तद्ेकल्यमाकलितं वेना्ापि सर्वत्र 
सीद त जनौवः। अभतपृवां कापि महाघताऽऽपायथानां शरीरयाचार्था- 
नाम् । दधिपयसी मघुसपिपी इष्साचदिपी गीधूमचरकं -दियवं नवचीतं 

१ मार्गाः! २ विष्ठव्यापकौ। ३ चुद्धनम् ४ नियमेन । ५निव- 

यन्ति ! शत्र षत्वमप्रमाणम् । 5 श्रन्च्छादनयोः) ७ जनितम् ¦ कलिवली 

-काग्येनू इति शाच्दिकाः । ८ पयतेणिचिकर्मणि लुट् 1 ई 



२९९ -- ब्रस्वचितशेङ्कणा , 

शकरा सिता च स्थूलमयुल्वणं च वासः पत्रोण च--सवंमिदं सप्रराखेनाष्ट- 
गुरेन वार्वण॒ विक्रीयते । परकृणाश्चाथा निस्य. न्तरव्येतिकीर्यन्ते, व्यति- 
कण् अपि च कर्थंचिल्लभ्यन्ते । | 

नेतदेव ! महान्हि द्रव्यविनियोगो मवत्याहवेषु । सर्यो रष्टरिर यारो 
युद्धोपकरणेपुपयुज्यतेः, सड्चितचरो राशिरपि निःशेष्यते । दृथतिरिक्तश्च 
करो न्यस्यते, वाढं च लोको व्यथ्यते । 

न चैतदेव । गतः स सम्प्रति. साङ्प्रामिकः पुरातनो न्यायो, येन खी- 
वालघरृद्धानासुपपीडथितारो निहन्तासे वा भीलुका इति वाऽऽतताथिन इतिं 
वा जगर्हिरे सायुधा निरायुधेषु, रथिनो वाऽरम्रेयु पादचारेपु न प्रजदिरेः 
रणाजिरेष्वेव योधाः प्रतियोधैयुयुधिरे, पौरजानपदाश्च न॒ कलयापि 
बवाधिर्। अवाचीनेषु पुनः समरेषु ठयोमृयानग्तैराग्नेया  विस्फोटका 
अख्विरशेषा दाहका मारकाश्च गोलका भरत्तिःयन्ते प्रजाष्नेनःद । 
नाङ्कना रद॑यन्ते न चाभंकाः न जरा अपेचयन्ते न -च तरुणाः । सह. 
खशो लक्तशश्च त्तणादेव प्रलीयन्ते । गृहाश्च घनधान्यसम्रद्धाः सयुत्सा- 
यन्ते, शस्यशालिन्यः शालाः च्ते्रभक्तयश्च समुल्ासिताः सत्योऽरर्यान्यः 
सम्पद्यन्ते ! अतीते महाहवद्ये निमितेष्वपि कालायसच्छननेषु सहखशो 
लोकाः शरणमलमसाना नाससैरभिविस्फोटकेर मिष्टा उत्कान्तजीविता 
अभूवन् । इटलीदेशस्याविसीनियेत्यस्य च मिथः संगरे इटलीवास्तव्यैः 
सैनिकैरवोधोपहतेष्वविसीनियाजानपदेषु व्योम्नोधिवर्पण शतशः लियो 
युग्धाश्च शिशवो निसूदिताः । खेनदेशेपि गेयेन कलदेन भूतावि>रिव 
संजनपदैवश्यावभ्यवि पेकविश्रान्तै्वालाश्च खियश्च बुद्धात्नादयं निवदिताः, 
कल्याणाचारा विविधविदयासम्भारभःसुसः करतिनोपि न .रक्षिताः। चीन- 

देरेपि जापानदेशलैर्थाऽऽच्यंत तदप्यलं लोमहपंणाय कंटिनस्यापि च 
चेतसः सयोप्रवाय । अधुनातनेषु युद्धेषु न केवलं विस्फोटकान्याग्नेया- 
सणि गगनादवपात्यन्ते विसर्पिविर्भलिद्ानि दादकान्यपीत्ति महाननर्थो 
टितो भवति । कचित्तु. विमानस्थैगंरलसिश्रा मारुता अपि ` जनाधिवा- 

सेषु प्रथन्ते । भूमिष्ठाः भाणपरित्राणस्याश्रमवन्तोगतिका लोकास्तदानीं 
कां दशां गच्छन्ति कथं च _करुणं ऋन्दन्तो_ यतरततो_विह्वलन्ति, कथं 

१ समानो जनद् एषा ते, तैः । २ विदांसः। ˆ 



दासूणा दि मदहादवा भवन्ति} १६१ 

वाऽचदग्धा अनुतच्ान्तजीविता अङमङमनुप्राप्ना विकलकरणं चआयुःपेपं 
च्तपयन्तीति न दुप्करसमुन्ेतुम् 1 न केवलं गगनविद्यारिभिविमानेरयञ्चुप- 
सगः साध्यते, सागरेयु मद्गुभिरपि ! कस्य नाम न विदितं कियान्डि 
विध्वंसः शामण्येमद्गुसदायेः सांयात्रिकाणां सांवदिच्रस्यं च समसा- 
धीति । किं चेदानीवेवोपज्ञातेन परमारुशक्त्किनग्नेये ना्लविशेपेरमेः 
रीकास्थैर्जापानदेशस्य यो विध्वंसः कृतः कस्तं विस्मतमीशः । दीरोश्षी- 
मिभ्येत्ति प्रख्यातं युटभेदनं तथा न्य॑न्ञेणोज्ासितमभूद्यथा नात्र पुसा कद् 
चद धिष्टानं' किमप्यासीदिति जायते प्रतीतिः । समतलापि भूर्त्यातिनी 
समजनि; निसूदका च सोदकता, पुलिनवती च स्रोतस्वती । निदधाति 
राजखदनानि ! संहतानि हर्म्याणि । कपितानि कुटीराणि । भस्मावभे 
पतां च गतानि तरलतानिङ्करम्बाणि । सहस्रशो वपुष्मन्तः प्रपिभासवन्तः 
कला वन्तरतत्पन्तनस्था निमेपेण यमधानी प्रविष्ाः; का कथा मृगष््छुनि- 
सरी पादीनाम् ? गगने रवैरंविद्ारीणि पत््ररथज्कलानि वासाय ग्रतिषट- 
मानान्यन्तराऽध्वानमयिन्छंटातापेन सन्तक्तानि विचेषटमानानि सथः 
कलधम गतानि । कि बहना ? भूकम्पेनाप्लावेन वा न तथा च्यार्नि्जी 
वलोच्छरय कदाचिदजनि यथाऽनेनाखेण नूतनेन संस्कासतिशलयविस्मितेर- 
मेरीकासथेः प्रयुक्तेन । 

सैतावता सम्परायरौद्रता पथेवसितव्णना यवत्ि। किं न वर्ण्यत 
सकमारटदयानां मृदितानां मनोरथानां च भग्नानम् । किं वोचत सीम- 
न्तिन्यारततस्या याञ्छेदिनं पापमाशङ्कमाना पत्युः ऊशलोदन्तमुदीच्तते 
चिन्ताद्रशा। कि नेदादहधियेत वत्सलाया अम्बाया यस्या एककः शतः 
कचिद्रणचत्वरे गतचेत्तनो विस्छतनिमेपाभ्यां चघ्चुभ्यौ गगने वद्धलच्य इव 
चिप॑स्त आस्ते । नात्रैव चिश्राम्दस्नथः । धमपादपोष्याविमलोऽधुनो- 
दतत, तदाध्रितच् समाजः 1 चिन्त्यतां तावद्रतिरतेकरोऽनृढानां फास- 
कन्यकानां सेन्यदूपितानाम् । का लु खलु समवस्था संख्यातिगानां 

१ उपषह्तेन्द्ियाः 1 > उपद्रवः! ३ पनद्व्वी" इत्याख्यः! ४ पोत- 
वणिजाम् 1 ५ संबोधः स्वस्य (= धनस्य) । & काल्ल्यन। ७ नगरम् ६ 
८ हानिः) 

५१ प्र 



५६२ प्रस्तावततरद्धिणी ! 

संगरसंमूतानामज्ञातपिकेकाणं विश्ृताक्ानां कृशापघनानां टुजातानां 
4० ४ ५ ५ शिश्कानाप् । किं नेतैः कलुषीकृताः पातितश्च सप्रसाथुगाडुत्तरे पुरषाः। 

यदा युयुत्सवः शङ्घान्धमन्तिःष्वजाश्योच्छुयन्ति तदा किं ते धिचिन्तयन्ति 

गद्धाुरक्तिः किम्फला भविष्यतीति । यस्सव्यं ये युद्धं युद्धमित्यसष्टुदा- 
हरन्ति, सवयं तत्र सजन्तेः, परांश्च सज्जयन्ति तेऽनुशंयेनानल्येन युज्यन्ते । 

ये नामानीकरिनीपु समवेता युद्धेषु व्याभ्रियन्ते ते मतुष्कैण भावेण 

दीयन्ते, ते हि वन्यसच्वतामापद्न्ते । युद्धस्येष प्रसावो यद् यदृप्यपदृष्टं 
मलीमसं च भवुप्यतायां भवति तदाविभ॑वति । परा हि सीमा पसः 
धसंताया वृशेसतायाः षुद्रतायश्चमिव्यक्ता भवति । यदीङ्लेरडीयाः 
प्रिखास्यजनविध्वंसकमख्लविरेषयुपजारनन्ति येनाङ्खमङ्ः सम्पायते- 
ऽहाय, परिखानिततीनाश्च प्रमीयन्तेऽचिराय, तरिं शार्मस्या अचिष्यते- 

पकं सगरं वा मारतं जनयन्ति, अमेरीकावास्तव्याश्च परमारुशक्तिकं 

प्रहरणम् । 
पुरापि ख परतिमयानिसमुत्सादकानि बभूवुथंद्वानि । अन्यन्न राम- 

राघणयोः कुष्पाख्डवानां च संगरान्मदहान् दि ममाथोऽमूत्पौरजानपदा- 
नासाजिषु ज्यतीताघु 1 तदा दर्ग गृहीते पत्तने वा विजिते तत्र्यो लोकः 

समूलकापमकष्यत । अल्तरेण तैमूरेण चक्गेनेन यत्कदनं सवाङ्गीणं 
प्रजानासिहयानामनु्रितं तदयापि प्रसरं स्मरत्ति लोकः | यूरोषभूखर्डे 

च हृेवंताख्डवभमिनीतं तत्कः कवीरः ऋन्तदशंनोपि परिगत 

दोपि प्रभविषणुयातथं वर्मयितुप् । परमति न्तेन महासंयुगेन दा 
एतयाऽतिन्नन्ताः पूर्वे समेपि समस इत्यविसंवादी वादः । 

किन्चेदमपि न प्रष्मरतति लोको भरतचपैश्थो यत्ुर्तानमहमूदेल 

चरितं सपतदश्छरत्वो देशमिमं प्राथंयसनेच । न केवलं सहस्राणि खी- 

पुरुषा अद्यं विशतः, देवाल पाश्च समुत्सादिताः, सर्चाश्चावमनितताः 

शकलीक्कताश्च, नगरविशेपाश्च लुण्ठिता सयुलासिताः सन्दीपितान्धः 

१ श्रद् क्रवरवनीयः । २ माप्यकारप्रयोगप्रामाणयादात्मनेपदप् । र पधा" 

पिन \ भ इद्म्भथमतया जानन्ति, ६ ५ प्रा्थैनसभियानं भवति ! यत्य 

एवेण्निपेधनियमादन्यत्र दिसायाभरट् 1 



दारुणा हि मदादका मवस्ति } ६३ 

शतशः सदखशश्च कुलोद्रतः पुरुपा: कुलाङ्खनाश्चा पि चलाद् दासीछरत्य 
-गलिसीं प्रापिताः, महस्मदं मतं च हटाद् मराहिताः । यदा च नादिर 
गाह्य देदसीमाप्वस्कन्द तदा तस्य सेन्यहतका यं कमपि जनसंहस्तयंस्तं 
-चीतदयं फटिव्यास्स्यन्नगरी च दिनकतिपयान्वनारतमदादयन् । मुगल- 
सत्राजां पठानाधीश्वसणां “चानेकान्यसियानानि यां विनष्ट संत्रास्करी- 
मङ्कवस्तां चिन्तयतो लोकस्यायापि दृष्यन्ति तनूरद्याणि । दिष्टया भारते 
वर्पेऽभूदशोको नाम महामनाः सावंमौसः । जितकाशी न्यक्करताराति- 
प्ययं कलिङ्कसंगरे स्वेरनीकेः कृतेन ससुत्सादेन तथो्टेजितेमूद्या 
युद्धं पापकमिति छकृतमंतिरत्यन्ताय तदहासीत् ; ` आद्रशसयं परो धसं इति 
च पयम्रदीत् । 

ये खल्वचा्यखंदृपरा युद्धस्य स्वयं युयुत्सन्ते पराच चिश्रमसुत्पाद्य 
युद्धाय प्रचोदयन्ते तेऽदित्य लोकाय संव तंमिव तस्य चिकीर्पन्ते । उन्मत्ता 
दप्ास्वेमे वितथां स्वश्लाघापरां वाचदीरन्तः प्रतारयस्ति लोकान् । 
उन्मत्तस्य द्धस्य च वाङ्निछ ति वाछ्ृतिमतीति पूर्वै सर्य: । यटुक्तप्-- 

“पयो साक्तसीमाजवाचसुन्मत्तदप्तयोः । 
सा यानिः सववेसणां सा द्वि लोकस्य निक्छत्िः 11 इति । 

रणाङ्कनदशेनमेव प्रत्यादेशस्तेपां युद्धाभिनिविश्टनां वाचोयुक्तीनाम् ! - 
ररणाद्धुने कवचिच्छवाः शोरतेऽनव्रेचिताः पृथसानाः कचिषिफल्ितकीषां 
-कीलालपरिप्लुता निःसह विपयत्ता पच्यन्ते सयुच्छवसन्तोपि सायुगीनौः, 
कचिन्युरडानि कचिद्रष्डानि गृत्रैयतापिभिश्च दच्छसानसांसानि दश्यन्ते 
कथ्चि्निमसाः कङ्कालः, कचिदवचूणिताः कथरः विलोक्यन्ते । यति 
दि बीभत्सं दशनं युद्धभूमेः । लंखन्यपि वेपते सयुद्िश्नेव वर्मनपय ! 
जिह्वापि संत्रस्तेव जोपमास्ते | स्तिम्यतीव दृदयं वदनाविवशं सन्दा 
यते च टष्टिन्यसनासहेति छृत्याक्रत्यवं युद्धदत्या द्रष्टुमपि न यत्ति किञुत 
वक्तुम् {| 

= ~~~ ~~~ 

१ दस्तेना्हन् ! २ श्रसिनाञ्दन् ! कवरृकरणादु घा इति {णिच ४ 
३ श्रन्ति रोमाणि । ४ प्रलयम् । ५ विक्तीभमूर्घानः ६ रुधिरालीटाः 8 
७ रणविशारदाः! < कृत्या सारी देवता, तस्याः करियेव ! 



(-७ ) सिक्चुकः । 
इह देर लक्तश्चो जना भिकञावृत्तिमाजीवस्ति । यथा शरीरयात्ा्थाः - 

कृषिवातादयो' व्यवसाया भवन्ति तथा भिच्तञापि उ्यवसाथोऽमीषाम् । 
ममी जीवन्ति भिक्तेमदीति। विरला एव केचिद् भिन्ते जीवेमेति। 
पुरा किल कश्चियतिवयं एव भिन्तावरृत्तिमवतयत् । क्सूदासितस्तत्त्वचि- 
न्तायां रतः परे ब्रह्मणि चाभिर क्तः से यक्किञ्िदल्पमेवापेक्तताऽऽत्मानं 
यापदितुम् { न च तत्रैवस्भूता वहवोऽभूवन् 1 कश्चिदेव विरलो महा- 
भागस्तुयश्रमम्रघेशचेभ्यन्वज्ञायत }! न हि सर्च वर्णास्तत्राध्यन्नियन्त । न 
ऋते ब्राह्मणेभ्यः कस्यचित्तत्राधिकारोभूत् । तेपामपि सौजन्यरोवधयो' 
दयरदाक्तिरुयादिगुणनिधरः सम्पादितदेवसम्पत्तय एव केचनाल्पा आहन् 
भिक्ताद्त्तिमास्थातुम् { सा च सित्ताचा मधु करटृत्तवती साधुकरी बृत्ति- 
रिति समाख्यायत । तत्र गर्धः संचिचीषा च नाभूताम् । प्रकते यान्मि- 
 क्चकानधिच्त्य विवन्तासस्ते श्रसद्िपो भचन्त्यथंकामाश्चः निच्पाया 
सवन्ति ज्यसनिनश्च, यतिव्यञ्जनोपेता मवन्त्यतयण्च 1 इत्थम्भूता अपीमे 
साधच इति समाख्यायन्ते । शीतोष्णादिडन्ढानि सहन्त इत्यलुकम्प्यन्ते 
तपस्विन इव चाद्रियन्ते। इमे दहि प्रतिरथ्यं अरतियिपणि च संवर्तन्ते, 
,मागद्धिमेषु सम्वाधमाचरन्ति संचरतत्च जनौघान्दन्धन्ति | एते हि 
यान्ति यानान्यलुघावुन्ति, देवतारतनद्वाराण्याक्रम्य तिष्टन्ति, देवताचंन- 
मारचय्य निष्कामो लोकान् यक्िद्धिन्मगयन्तेऽप्रदाय कश्िदेतीखादित्ति 
च न सहन्ते । यदि कश्चिदेकस्म भिष्ुकाय किंचिद् विश्राणयति तदाऽप- 
रेभ्योपि तत्र समेतिभ्डोऽवश्य दरानीयं भवति । ययेवं न क्रियते तदा ते 
तमनुखरन्ति विभङकवं न्पिं च । 

मिष्ठुकः खुं लिङ्गं धर्मकारणसित्यमिमन्यते । शरीरे कान्यपि 
लिङ्गानि करोति येन तापसं तं प्रतीयाञ्लोकः 1 ् ाकल्पोप्यस्य निःसामान्यो 
भवतति! पटचररनिमितं मलीमसमस्य वासो मवति ¦ अयं हि वहुधा 
नानावर्णानि पटचराणि संसीन्य चिं कन्थां करोति! सैपा बहु विचि- 
न्त्य विनिर्सितेति नावधौर्णीया भवत्ति। शिल्पिकमेतद्धवति चित्रकरस्य 

॥ १ वात = वहगज्यम् ! २ शेवधिर्निधिर्भवति \! ३ समवयन्ति 1 ४ उद्वे 
यन्त 1 



भिकः । १६९ 

वेति नाधिकाथंवचनं' भवति । अन्यदाश्यं भिष्चुकः सखेन नेपध्येन 
अत्यायथितुसिच्छत्ति लोकाल॒दारान्-यदहमाच्छादखामि तदेकदेशा 
अन्तराऽन्तरा केभ्यश्िद् दानशौर्डम्यः सनुकरोशेभ्यः सम्प्राप्रा इति । 
कश्चुको मे नागरेण दत्तः, शाटकः स्थायुकेन, उर्णीपश्च गो पेनेति ] 
उपयुक्तपूर्वे दमे उपानदावपि केनचिदादशंस्या्धितीर्णे इसि चोपदश्यं 
द्रष्टु धचत्ते द्रावयति ¡ भिन्ञाव्रत्तिस्यं केरूप्यसपि कच्चिद्वश्यमात्मनः 
सम्पादयति । स कुष्टिल्लच्याणि करोति, ्पस्मारल्षणलि वा 
मिथ्याभूतानि सावयति, जिद्यतां वदनस्य घन्ते, खञ्चतां चरणयोः छुव्जतां 
चा प्र्टस्य कल्पयति । यदि चायमन्धस्तदाऽ्यं सु वेद।ऽमोघा मे याच्या 
यविष्यतीति 1 साधो चक्चुप्मन् › सृदटुलेसे चश्ुपो, दयस्व ममेति साश्रेडं 
सकशणं च खधिक्ान्प्रेरयति । अत्रानन्धा अध्यन्धेष्वन्तःपतिता अन्धत्वं 
व्यपर्दिश्न्तः स्वाभिप्रेतसिद्धयेऽन्धवदाच्छोशन्ति । 

यं भिक्ञाजीवस्तथा सान्त्वे करुणं च वक्ति युक्तिमच था कथिना- 
न्यपि श्रोतृणां चेवांसि मृदूकरोति । याजशं जनं पश्यति तदहमेव वाचो 
युक्ति प्रयुक्ते । यदि पर्यस्यध्यायक एप माणवकप्तदा सुखं तारयतु त्वां , 
परीच्तां परमेश्वर इत्याशास्ते । अथेक्ञते कन्यकेपा परिणयोचितवयास्तदा- 
ऽलुरूपभद्गामिनी सूया इत्याशिपं वितरति । अथालोकतेऽनपत्या पतिव- 
त्नी सीमन्तिनीति तदा पुच्रमुखपङ्कजं दृश्य इत्याश्ंसावचनयुद्विरति । 
यदि पश्यति स॒डम्मदाज्ञमोयं तदाऽल्लामावाहयति रुख्योऽयं वट्प्रदोतुगर- 
ह्यतां स्वल्लकि च स्थानसस्मे प्रदीयतामिति । अथस हिन्द्ुभेवति तदा 
हरि वा हरं चा प्रेरयत्यसु्रहोरिमन्क्रियतां नाकसदां मध्येऽयं प्रति्ठाप्यतां 
प्रजया पश्सि्ध॑नेन धान्येन चायमभिवध्येताभिति । निपुणमनेक्धा च 
प्रतेचयति भिक्षुको दातारम् । नेह किश्चिदनेन दुरापं मवे्यदि प्रार्थितम- 
मस्मै प्रदिगेत्। भिष्चुकाय ददान एप मानं वा प्रतिष्टां वाऽऽरोग्यं वा 
चिरायुष्यं वा पुरुपायुपं वा कृसस्नमभीप्सितं बाऽवणप्नुयान्न जातु सिक्लेरा- 

भ 

१ धिकाथैवचनं स्तुतिनिन्दे । चत्र स्ठतिरभिप्रेता 1 र प्रामेऽधिकृतेन । 

३ भूरिषु मरामेष्वधिक्ृतेन 1 ४ अध्येता 1 धमंसूतेष्वस्य योगो दश्यत 
इत्यग्रयुक्तखदौषो न ध 



9६६ प्रस्तावतरद्धिणी 

शपो वितथाः स्युः! भिष्ुको हि वादं वेदं यद्यहं कृपणः कृपा दयनीयो- 
रमीव्येवे कार्स्यमाथमेवोप्रोधयेयं न तहिं तथा सकामः स्यां यथा दत्ण 

त्र शन्तातसह् चाभ्युदयमाशासान इति 1 

भिष्चुका नाम सैकविधा भवन्ति। केचिच्छशिकृताश्चङ्कम्यन्ते 
गुरुणाधिष्टिताः, केचिद् व्यस्ताः । तत्रापि केचिद् वृन्तमूलानि संश्रय 
मौनमास्थाय किंचिद् ध्यायन्त इवासनवन्धधीरास्ति्ठन्ति ! न च याचन्ते 
वाचा । अन्तिकादतियन्तो लोका्तु तपस्विन दमे दुष्करं वन्ति गदान 
केताः शीतोष्णं सहन्तेऽनन्यमनसन्य भगवन्तं मजन्त इत्ति देयमेग्य 
शरीरयाच्रार्थमिति श्रदघाना ददत्येव । केचिदन्येऽनुसार्रङ्घः भगवद्धाक्त- 

मीतानि गायन्तो दानप्रवणानि च ्रोवणीं चेतांसि सम्पादयन्तः संसारा- 

सारतां वोपवीणयन्तः काङ्क्सितं णाचन्ते ! इतरे पुनरादे शिकतामालम्ब- 
न्ते, प्रटाश्च भ्रगल्भमायत्ति निदिशन्ति, तेन चाजीवमजंयन्ति । अपरे 
गुद्यवेदिनमारमानं वदन्ति! एवं लक्तणेषु केचित्परमार्थसाधयो भवन्ति 
न साधुताकञ्चुकाः । तेऽ्लोदपा अनपेच्ता माधुकरया वृत्तौ श्थिताः सर्व॑- 
लोकनसरछृताः । ये तु भिक्ञामाचरव्र्तयः सौजन्यप्रतिकञ्चुच्छ,टचि भार- 

मूतास्तेन्न विषयभूता विषेण 1 
एपा हि दिनचयौ मि्चुकस्य-स  रातस्तराय्॒तिष्ठति !। स्नानेऽसथ 

नियमो नास्ति । अ्माजनेनेवास्य परितोपः प्रेण शिर ष निन वा। 
जटचूटादिभ्रसाघनं चरिपुरुडादि धारणं च ससितादि चचनं चस्य प्रगेतनं 
कृत्यं यदनुायेवायं निष्छामति शरणात् । तत्र विकलाङ्खतां कश्रिच्चिमित्ती- 
करोति यिक्ञायाम् ! स खदु स्वानि चतानि तक्कृतानि वता द तैषां 

लदमाणि चा व्रणबन्धैरोपधादिलेपेवां यथेषटस॒त्कटीकयोति ! येभ्ूयतां 
यतां च पुंसां दकूपातस्तत्र स्यादेवाकामतोपि । एवं ५: स 

भरत्यहमेकामेवाचरितिपूर्वा का्टामटाद्चते । यां वेदिकां यचत्वरं यच 
वाञ्यमध्यास्य भित्तं शीलयति तामेव वेदिकां तदेव चत्वरं तदेव 
चैत्यं यद्वि कथ्थिदन्यो भिशुकोऽधिष्ाय प्रयाचते चदाऽवश्यं मिथ 
जीयते ! उक्तं हि-“्याचको याचकं दृष श्वानवद् धुरायत' इति । 
प्रये णेमे भिष्चुका यानवादनादिचिरासस्थानेपुं चतुष्पथेषु देचतायतनपरि- 

१ छता ! २ कल्याणम् ३ युजनतावियेधिनः 



निकः 8 9६ 

सरेषु जनाकीर्मेषु वा प्रदे शान्तरेषु परिभ्रमन्तो दृश्यन्ते । यदि भि्ुकतो न 
पश्यति तदहि तच्छ मादः कध्चिव्साहास्यसाचरति, तमन्धं हस्ते गृहीतया 
यतरतो नयद्ि ! ्ात्ध्यं हि खचाथंसाधकम् । अन्धो हिन केवलमा- 
त्मानं बिभर्ति हो चाव्यादष्पि। यदिच सिष्टकः खश्चति अंपादिषिवा 
गन्तुमनी्र स्तददि चटुष्पर्चान्तृन्भ्तमहति । प्रायश ईदश विकलं जनं 
शकटिका निधाय तत्तहायाः कषंन्ति । एवयुल्चमानः स क्रिमपि कर ण्- 
माक्रोशति 1 त्राहकाश्छ तमाक्रोरन्तमतु सहाकरोशन्ति । इत्थं स सचंस्य 
दशंनपथं नीतो चिपुलमाजीवमजयति । 

उपस्थितायां च्षपायां यित्ताजीवाः शून्यान्यगारासि देवगृहासि 
पान्थशालानि च प्रपन्ते यथासंभवं यथाच्छृन्दं च । न हि नियतनिके- 
तनास्ते भवन्ति । परं नक्तं तेपि संवासमिच्छन्तीत्ति सत्यम 1 यः कथ्िदे- 
को रात्री वसति स उष्टिजते न तु र्यते) सर्वो सिष्चकः संचि 
सतेऽथम् ! के्चन्तु न्यासालयपु न्यस्य्न्त सतं स्वम्र् | परासदमभ्युपेयं 

, न हि भिष्ठुकाः पूवदत्पारयन्त्यथान्सेचेतुम् । परित्रत्तः समयः । चृल्नो 
युगोऽवतीणेः । अत्वे कान्यप्यदानि श्चुधाऽवसीदन्ति केचिद्धिश्चुका 
इति युक्तं प्रतिपत्तुम् । संच्छरृतमतयो लोकाश्च सिष्ुकाशीभिनं मनागपि 

. व्ररयन्ते । दपिताचारा दध्कृदिन इम इति च अतियन्ति । नृनं निरायति- 

्थिठुकतेति न चिसाल्लधूभविष्यति भूभारः ।1 . 

इति श्रीचार्दे वशाचणः कृती प्रस्तावतरह्धिस्थं 
वणेनात्मकश्रस्तावविपय्चतुथस्तरद्कुः ॥ 

१ कुत्सितो मूढो वा मानवः} २ श्त श्पादेति प्रथमा पद्वतीनाम्ः ( ऋ° 

१।१५२१३॥ ) इति अमाणम् ! तच्छान्दसमित्यरुचिश्चदपद् इति प्रयोक्तव्यम् ! 

न जात्वपाद इति । तस्यात्राथऽम्रयोगात् । 



पञचचमस्तरङ्ः । 

रास्रीयप्रस्तावविषयकः । 
शाश्चीयमर्थं धरस्तोण्यता सतिरोपमवधातव्यं मानाधीना मेयसिद्धि- 

रिति । एकाकिनी भरतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेदिति च । लक्तणप्रमा- 
णाभ्यां वसतुसिद्धिरिति सवंतन्चसिद्धान्तः। लक्षिते मीमांस्ययिषये सति 
च प्रतिज्ञोपन्यासे प्रमाणानि प्रयोऽ्यानि । प्रस्यत्तालुभानोपमानशब्दाः 
भमाणानि । प्रव्यत्तेण सिद्ध यर्थेऽलुमानं प्रवतंयन्ति परीक्तकाः । के 
चिदर्थाः शब्दध्रमाणैकगस्या इति तच्र भ्माणान्तराछुपन्यासः । एकर सि- 
षाधयिपितेऽ्थ प्रमाणोपप्लवो विशेषेण पोपक्रद्धवतीततिं स॒ एपगीयः। 

शाखाविरोधी तकंश्च प्रमाणसहकारितया भयोज्य उदाहरणं चोपस्त- 
स्मकं देयम् 1 _ ॥ 

स्वमतठप्राक्ियेव परमतनिराक्रियेति नात्र बहु मन्तव्यम् । सपत्त- 
स्थापनेन समं परप्तोऽवश्यं निराकरणीयः। स च तावदाज्ञस्येनोपन्य- 
सनीयः स्वेनाविक्तेन खश्पेए, परस्याभोषटैः प्रमाणेहूतुभिश्च सष समथ. 

, नीयस्ततो बलव त्तरदैतुभिनिराकरणीयः । न तु मिथ्याऽवदेलितभ्यो व्यय 
वा विडम्बयितन्यः। , 

( १ ) किं चाञ्दो नित्य उतानित्यः। 
शब्दो नित्य इति वैयाकरणाः, अनित्य इति नेयायिकाद्यः । तत्र 

तैयायिकास्तु वटमानयेत्यादिवाक्योचारणकाले ये घकारादयो वणाः 
कर्ठादिस्थानेषु वायुसंयोगेनोत्पयन्ते ये च शरवसेन्दरियविषयतामापदयन्ते 
त एव शब्दः, तघ्लक्षण एव च शब्दः कम्बुगरीवाघ्रथुवुभ्नदिमतः पदाथस्य 
प्रत्यायको न ततो व्णात्मनो उयतिसिक्तः कथिदस्ति। उचरितप्रध्वंसि- 

। त्वाच वरणानां सोऽनित्य इति भिताः । वैयाकरणास्तु य उच्चरितः संधू 
यते नासौ शब्दः । सख तु वर्णजन्यो ध्वनिः । ध्वनिश्वनिथेकोऽनित्यः । 
उत्पन्नप्रष्वंसित्वात् । यश्च वर्णाभिन्यङ्ग्यो वणैवयतिरिक्तः स्फोटाख्यो 
नित्योथेस्तस्य तस्य पदाथस्य प्रत्यायकः स शाब्द इति .मतिपननाः । एषोऽत्र 
चयाकरणानां प्रक्रियाक्रमः-- 
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गौरित्येकं पदमिष्येस्वावगाहिनी बुद्धः सर्बजनीना निर्वीधा 
चं दस्याः प्रमाणन्तरेख वाधसध्यक्तयासः सपा न वगनिश्चा, वणानां , 
चानातात् । तस्माचचि्ठा स शाब्दं इत्यवसेयम् । पदा्थमवीतयस्यथानुपप- 
तर्'षररफाट ख्यं नित्यं राव्दतत्त्वमदुमेयं भवति । शब्दाद्थं प्रतिषयामह 
इति छदि गते वरद्धञ्यवहारः । तत्र शष्दशब्दः किम्पर इति उग्रायिकीर्षया 
तत्रभवान् सर्डनमिश्रः स्फोरसिद्धौ स्माद-- 

नेक्तिता जातिशब्दानां समरुदात्रानुपातिता । 
 जातिमाचक्तते ते हि यक्तीर्वां ज।तिसंगताः ।। इतति ! 

व्याख्योतं चेदं रामचन्द्राचर्थण गोपालिका राम् । तयथा-- 
न तावदिदं लोकिकं वाक्यं गब्देजात्यभिप्रायम् , न शब्दजातितो- 

यप्रतीत्तिः, गवाश्वादिपदेपु तदविगेपादभिवेयाविशेषप्रसङ्गात् । न चा्- 
पाश्रितव्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना निदि्यन्त इति साम्प्रतम् , ब्ण- 
व्यक्रितसामानाधिकररयदशनाद् गोशब्दादथं प्रतिप्यासह इति । नापि 
शव्दश्यक्त्यमिभ्रायम् › तद भेदाद् गोश्दारित्येकवचनातुपपत्तेः। ते हि 
( जातिश्या हि) जातिं तष्रतीन्यक्तीवां निभित्तकूपोपादानेनाचक्तते 
न समृहप् ` "` ̀ "तस्मैवं शब्दात्मानमन्तरेण लौकिकवचनोपपत्तिः 1 

स्यान्मतं मोपपादिं । लौकिकवचनानाएपपन्नाथःनामतुपपन्नार्थानो 
च दशनात् । न हि वचनानुपप्तसाप्रे भमाणरदितो्थंः शक्योऽवगन्तु- 
मिति। वदसत् ! अनुपपन्नार्थत्याप्रतीतेः | भवति हि जरद्रवादिवाक्ये- 
प्वनुपपन्नार्थ्रतीतिः । न विह तथा! न हि सावंलोकिकमविगानेन 
म्रयोगपथमवतस्त्यनुपपत्तिरपपत्तिसवी । विप्र्तिपयमाना अपि हि शब्दे 
नेनं प्रयोगं नानुमन्यन्ते 1 न चाप्रासािकत्वम् । नृलमुपलमन्ते पमाणेन 
शब्दारमानमेकम् › यत एवमपहस्तितविग्रतिपत्तयः प्रयुञ्चते । तस्मान पन्वा- 
त्नज्ञाननिवेशिभ्यो वर्गेभ्योऽथभ्रत्ययं इति । 

किंच मो नैयायिकश्िरोमये वणं एवाथंप्रस्दायका इत्यत्र व्यर्थम. 
वाभिनिविशसे | इदं भवन्प्रष्र आचष्ट कि वख: समस्ता दर्थं प्रत्या 
ययन्त्युत व्यस्ताः | यब्यभिमन्यसे समस्ता इति तदा बस्भ्रस्यसे । वर्णानां 
कमेणोत्पत्त्या नषएवतंमानोससस्यमानानां समूद्ासंसवात् । अथ व्यस्ता 

+ 



९३७०. . `` . , ` अस्तावतरङ्धिणी । 

` इति मघुपे तदपि तुच्छम् । :वर्गभ्योर्थप्रतीतेरदशंनात् 1 ̀  द्वितीयादिवण 
चार णवेयथ्यप्रस्याचच । न -च ̀  विकल्पान्तरमस्तिं 1: . तस्मादपरिदायतय 
नित्यः स्फोराख्यः शेव्दोऽवश्याभ्युपेयः । यद्रलाद्थ्रतीतिभवति । स्फुष्यते 
ध्वनिभिरसिन्यञ्यते स्छुटति वाऽस्मादथ इ्युमस्था स्फोटरब्दं निराहुः । 
अयं च रफोटो नासार्थो भगवता भाष्यकारेणाभ्युपेत इति नापूवः । तथा 
न्योक्तं भगवता परपशादिके--येनोचचारितेन सास्नालाङ्गलकङड्कदखुराच 
वाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्द इति । 

नतु स्पोटस्यार्थप्रतयायकत्वं न घटते । स्फोटो छमिन्यक्तः सन्नेथ 
भरत्याययतीति तेभिमतम् । तत्रेदं भवाञ्शव्द वित्तमः प्रष्टव्यः . किं वणं 

्रत्येकमसिनव्यञ्जयन्ति संभूय चा । पर््रयेपि वणानां वाचकत्वे भवता ये 

पर विसावितास्ते स्फोटासिव्यञ्जकतवेपि प्रतिविधातन्याः । तदुक्तं मद्य 

न्रायर्मीमांसाश्लोकवातिके-- 
यस्यानवयवः स्फोटो उय॒ञ्यते वणेबुद्धिथिः 
सोपि पयनुयोगेन नेकेनापि विग्ुच्यते ॥ इति। 

तरमाल्स्फोटाभिव्यक्तिपन्ञो नतरामञ्चति घटाम् ।. यच्ारमत्पत्त आश- 
खितं वर्भैषु समूहासंभवात्पदत्ववुद्धिर्नोत्पत्तमहंतीति तत्रोच्यते-गौतमेन 
तावद् ते विभक्तयन्ताः पदमिति व्णेस्बेव पदसंज्ञा. विदिता सा च 

नालुपपनना । यद्यपि वणानामाशुतरचिनाशित्वात्समूहासंभवात्पदवुडर- 
संभवस्तथापि ब्रद्धव्यवह्यराद् वणंसमूहस्य ` संकेतमरहपूवंकमेकार्थपरत्याय्- 
कत्वदशनादिनाशिभिरपि वैरुत्तरोत्तरमुग्रहः कियत इत्यनुभवबलादा- 
स्थेयमित्येतावतां समृ हकल्पनया पदचुद्धिरूपपात्तमत्येव }.एव च 

` यश्योभयोः ससो दोपः परिदारोपि वा समः । 
नेकः पयनुयो क्तव्यस्तादगथंविचारणे ॥ । 

इति न्यायाद्रणानामेव वाचकत्वोपपत्तौ -वणवन्यतिरिक्तस्फोटकत्पना 
नाथवती दोषयुता चेति स्थितम् 1 अच्रोच्यते--इदं इशकाशावलम्बनम् । 
इदं तावत्परीदयं वर्णेषु पदबुद्धिवंणमाच्रालस्बना स्याद् वणसषमूहालम्बना 
वाः ।-नायः कल्पः । मिथो विलक्तणवर्ण॑मालायामेकस्यानेकव णानुगतस्य 
कस्याप्यभवेन यद्मरतीतेरनुपपत्तेः ¦ यावच्युष्पसाधार णसूत्रनियित्तक एव 
पुष्पेषु मालेति 'ग्रत्ययः ! नापि चरमः। उच्रितप्र्वस्तानां ` समूहमावा- 



क शब्दौ नित्य उतानिस्यः ! -७९. 

संभवादित्यसचछरदबोचाम ! समृदशव्दयो छेकस्मिन् ्रदेरो सद्ाघस्थिततया- 
-लुभूयमानेपु बहुष्वर्थेयु वतते । न च वर्णास्तथानुभृखन्ते । उचरितम्रनरः 
हते {नच वर्म काल्पनिकः समूहः शक्यः कल्पयितुम् } इतरेतराश्चय- 

ताप्रसक्तेः। इतरेतराश्रयाणि च का्यांखि न प्रकल्पन्ते । तथा देदनथप्र- 
त्यायकत्वसिद्धौ पदव्वभरती तिस्तल्सिद्धावकाथंप्रस्छराकत्विद्धिरिति । तस्मा- 
दरणांनां वाचक्वायोगास्स्फोरोभ्युपेयः । । 

यचोक्तममिव्यक्तिपन्तेपि क्रमेखामिव्यक्तिरित्ति समृहासंभवादिदो- 
पानिर्मोत्तप्रसङ इति तच व्रमो मा स्म संभवत्समृहः, किं नश दियते ! 
नन्मनवयवस्य स्फोरस्य कथं कऋसिकाभिव्यक्तिः; तथा च द्विवीस्रदि- 
वर्णोचारणवेयथ्यरूपदोपस्तदवस्थ इति चेदष्टमपीडमचोद्ं चोदयः । नूनम- 
भिव्यक्तिमन्तरेणं न साधीयः परिगृदीतार्थासि यनव नपे । अयसनाभि- 
व्यक्तौ क्रमः--अभिव्यञ्कोपि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमस्ु टसभिव्यनक्ति; 
उत्तरोत्तराभिव्यञ्जकक्रमेण सुट स्कुटतरं स्यु टतमम् | अभिव्यकितक्रस. 
च दृष्टान्तदार्णरन्तिकप् वंकं हरिरिष्थमाह वाक्यपदीये-- 

यथानुवाकः श्लोको वा सोढत्वभरुपगच्छति । 
्ावृत्त्यान ठ स मन्थः प्रत्याशरत्ति निरप्यते :। 
भरस्ययैरनुपाख्येयग्रहणातुगुणेस्तथा | 
ध्वनिप्रकाशिते शब्ड रवकूपमवधायेते }। 
नादेयहितबीजायासन्त्यन ध्वनिना सह् । 
्ावृ्तिपरिपाकायां २ द्रा शब्दोऽवधायंते !। इति । 

अयसर्धः--्तेकावृन्तौ षलच्नयवमासः स्पष्टः संवेद्यते । तथेवायमपि 
शाव्दात्मा पुनः पुनरमिभ्यक्तस्काटशूपोऽववाथंत । न च भरत्यभिव्यवित 

री दुद्धिरपजायते इदं ग्हातासद् नात | नादेरासत्यल्यमाने हिः 
स्फोटे ये ज्ञानविशेपाः स्फोटग्रहश्णाचुक्रूला अन्तरालवर्तिन इदं तदित्यव्यर- 
पदेश्यास्ते स्फोटरूपावसाये दैवुतां यान्ति । नादे््वनिभिरादहितं वीजं 

भावनावीजं यस्यं सा दथोच्ता \ परिपाकः काप्रजननग्वक्तिविसेपः 1 
अथसेन ष्वनिना किञ्चिद् भावनावीजमादहितं तेन कश्चित्परिपाकः, एव 
द्वितीयेनेति । यदाजन्त्यो ध्वनिरवधायते तदा गौरिव्येवं शब्दोप्यवधार्यते ! 

१ न माद्यंण इत्यडभव्रे लटि ङूपम् ! २ मध्ये, तद्धिपय ` १न माद्या छत्वड्मवि लड स्यम् 1 २ मध्ये, तदिप इयुः । == ̀  



१७३ ` प्रस्तादतरद्धिणी } 

न च पृवेपूववणनुभवजन्यसंस्कारसदक्तवरमव्णा नुसवजन्यसम् 
दालम्बनात्पकेकस्मृतिविपयस्य पदस्य शक्त्याश्रयत्वं वाचकत्वं च सम्भवः 
तीत्ति वाच्यम् ! संस्कारस्य तत्तत्पदाथविपयकलेपि तत्त्कमविपयकत्वा 
भावेन येनैव क्रमेण संस्कारस्तेनेव क्रमेण स्ृत्तिरिति नियमामावाद् रस 
राजनयादिशष्दानुभवजन्यसंस्कारः सरः, जरा, दीन इत्यादिपदानामपि 
स्मरतिविषयतासंभवेनासिष्म्रसङ्ात् । । 

एवं पदावसायस्य पदार्थप्रतीतेश्वान्यथातुपपत्या वर्णाना च वाचः 
कत्वायोगाशित्योऽखण्डः स्फोटाख्यः शब्दात्माऽवश्यप्रतिपत्तन्य इति दिक्। 

( २) विचतचादः। 
मूल्कारणाजातेयं ष्टिः किं मूलक्ारणेनारव्धोत्त मूलकारणसक्घाः 

तरूपाऽऽदहे मूलक्ारणपरिणाममूताऽऽदोखिन्भूलकारणएविचतभूतेति मीः 
मांसायां अवृत्ताः पूवं सनय्धनुसो बदिनन्श्रातिष्टिपन्--तथाद्युक्तं सवज्ञा- 
सना मुनिना संक्तेपशारीरके-- 

्ारम्भवादः कण॒भक्तपक्तः सेघातवाद्स्त भदन्तपन्तः । 
साह्कादिपक्तः परिणामवादो बेदान्तपक्तस्तु चिवततेवादः ॥ इति । 

समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं चेतति कारण॒त्रितयं 
स्वस्वस्मा्धिनं पूवंससदेव कर्ययुत्यादयति । अथसारस्मवादो नाम् वेशे 
पिकाणं नेयारिच्छनां च । तत्रास्मवाथिकारणा्िभित्तकारणाचच काय 
भिद्यत इतीतरेरपि दाशनिकेरिष्यते परं समवायिकारणात्कायस्य भेदं 
न ते सहन्ते । तन्ुभिरार्यः पटः स्वसमवायिकारणात्तन्तुसमूहा द्धि 
एवेति नेयायिकाः । उपादानकारणानां तन्त्वादीनां समुदाय एव पटुएदि- 
कार्यंन तु कारणादतिरिक्तं किञ्ित्कायं नाभा सोऽय संवातपन्तः सौवा- 
न्तिकानां वेभापिकाणां च सौगतनाम्। उपादानकार खस्य तात्त्विकोऽ- 
न्यथामावः का्ंमित्येष परिणामवादः साङ्कवनं पावञ्जलाना रामानुजी- 
यानां च } अततात्त्विकः कारणस्यान्यथाभावः कायंमिस्येप विवतवाद 
श्रीशङ्कसयाद्लगानामद्ेतवादिनां येयाकर्णानां च श्रीमकेहरिगरतीनाम् 1 
अयमेवाथैः केश्चिदित्यं निरूपितः-- 
| सतत्त्वतोऽन्यथा रथा विकार इत्युदीरितः । 

अतवतोऽन्यथा भ्रथा विवततं इत्युदाष्टतः 1} इति 1 



विचतंवादः। ~ १७३३ 

, अयमत्र सारसञ्यदः--सतो द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिः परिणामः । 

सर्वाणि प्रकृत्यादीनि सन्त्वानि तत्ततकायखूपेख परिणमन्ते शते सा्खच- 
मतम् । अपरित्यक्तपूर्चरूपस्य वस्तुनोऽसता रूपान्तरेण प्रतीतिविवतेः ॥ 

यया शुक्ते रजतरूपेण प्रतीतिः । अधिष्ठानभूते ्रहमरूपे वस्तुन्सदेव' 
सर्वभिदं जगद् रन्त्या भासत इति शाङ्करः प्रतिपन्नाः । व्यावदापरक- 

दशायां कार्यस्य सत्त्वं चिष्टमेव वेदान्तिनोपि । साद्धयस्य तु धिकालावा- 

ध्यते तदिति विरेपः ! अत एव कचिद् चिपश्िदपथ्िम आद- 

चिवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिर्वेदान्तवादे परिणामवादः । इति । 
निदक्तः परिणामवादः साद्घचययोगानामभिमतोप्यपोयते निगमान्त 

विशास्दैः ! एणा हि तेपां निराक्कियाप्रक्रिया संगृदयोच्यते--यदुःच्यते चेत- 
नानधिष्ठितमचेतनं भधानं प्रवते 1 रुखदुःखमोदहात्मकश्चायं प्रपच्च इति 

तस्य ताध्येच कारणेन भवितव्यमिति 1 तदसत् 1 चेतनाधिष्ठानभन्तस 

्वृ्तटुंरुपपादत्वातत् । स्वादौ रचकायुपादाने स्वणेकारादिचेतनाधि्ठा- 
नोपलम्भात् । नलु यथा पङ्कः पुरुषोन्धं प्रवसतंयति यथा वाऽश्मा प्रस्ान्तो 
लोहम् , एवं पुरुपः प्रवृत्तिशचितिदीनोपि चकशक्रितदीनं प्रधानमिति चेन्न \. 
वागादिना पद्धोः साचिध्येन चायस्कान्तस्य प्रवतंकत्वोपपत्तः । पुरूपस्य 
वागायमावानित्यसाजिध्यन नित्यं प्रबत॑कत्यापत्तेश्च । न च स्वत-८ब 

परिणामः सम्भवतीति वाच्यम् । प्रयोजनाभावात् । न च पुरुपरसोगः 
भोजन पर । त्वन्मते पुपस्य पुष्करपलागावचनि्लपत्वस्वीकारात् । यञोक्तं ` 
खखड्धःखशोदार्मकोऽयं भ्रयच्च इति सद्रभसात् । यथा घटरूपं घटनिर्ं 
ग तथा चन्दनटुखं चन्दनन्ठं भवति । न हि चन्द्नादिपदार्थैषु सुख्ुः- 

खमोदास्मकत्वसस्ति सर्वानमरत्यविगपापत्तेः । येते चन्दनादयः युखटुः- 
छादित्वभावाः स्युस्तदा हेसन्तेपि चन्दनः सुखः स्यात् । नहि चन्दनः 
कट चिद्चन्दनो भवति । तथा निदादष्युशीरल्ेप इव ङडभपङ्कोपि शीर्प- 
वेदनाः शमकः स्यात् । न हि इड्मपङ्कः कदाचिद्दमपक्को भवतत ! 
एवं करटकः क्रसेलकस्येवेतरेपामपि प्राणभृतां भ्रीतये स्यात् । न छसौ 
कांश्चिसल्येव करटको भवत्यकण्टकब्धान्यान्प्रति 1 तस्माच्चन्डनादयो 
श 

विषेपाः कारुविभेपवनुरोधाच्छुखादिदेतवो भवन्ति न तु स्वभावात् । 



"6 , .“ भ्रस्तावतरङ्गिणी 1 

"तस्मात्धानसिद्धौ प्रपन्नस्य संखदुःखमोहात्कत्वमिति ` यो देतुरेपात्त 
सोऽसिद्धः ।! । 

न्र्स्तः पार णामवादः 1 वचत्तवाद् सम्प्रत्युपपाय | 

वेदान्तास्तावद् बह्यणोऽमिन्ननिमित्तोपादानकारणत्तासासनन्ति । तथा 
चोक्तं तेत्तिरीयारर्यके-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यस्रयन्त्यभिसंविश्शन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति । यत इति 
परच्चस्यर्थं तसिल्परत्ययान्तम् । जनिकतैः अङृतिरि्यनेन पञ्चमी । ततो 
जगतः अकृतिव्रहयेति व्यक्तमुदितं भवति । येन जाताभीत्यत्र येन जीव- 
न्तीत्यनेनान्बेति । तेन सवर्य भूतवर्ग॑सय तदेवैकं जीवनकारणमित्य्युक्तं , 
भवति । आतश्चात व्रह्म जगतः अक्रतिरुक्त । यत् प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति 
बरह्मरयप्ययो द्यक्तः । अप्ययश्चोपादानकारण एव सस्भवति न निभित्तका- 
रणे । न हि घटः कुलालम्येति । न चात्र शब्दोथविर् विप्रतिपेत्तमर्हति 
-सम्मभिन्नयुद्धिवां प्रत्यभिनिविष्टो वा न चेत्स्यात् । ̀  अन्ययाभ्ययमेर्थोऽपरथा 
र्ठन्तसहकारेणोपदिष-- 

` ^ यथोणेनाभिः जते गृहते च यथा प्रथिन्यामोपधयः संमवन्ति । 
यथा ` सतः पुरषात्कंशलोमानि तथाच्तरात्संभवतीह चिन्धरप् ॥ 

( उर्डके १।५ ) 
, "इमां शतिं श्रीशङ्करमगवत्पादा : इत्थं विघ्ररवते-यथेते दृ्टन्तास्तथ। 

+सलक्तणे विलक्तणं च ( चेतनं च जडं च ) निभित्तान्तरानपेन्ञायथोक्तल 
्णादक्तरात्सम्भवति इह संसारमण्डले विश्वं समस्तं जगदिति । अवरा 
श्रीसदनन्द्यतयः-तत्र शक्तिद्ययवदज्ञानोपहितं चेतन्यं खप्रधानतया 
निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च.-भवति । यथा छ्ज्ा तन्तुकारय भ्रति 
सवभ्रधानतया निमित्तं स्वशरीरपरध।नतयोपादानं च भवतीति \ 

पुनरपि ्रक्रारान्तरेणं वेदान्ता बह्म -उपादानकारणतां वेदयरि 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं सवतीति शौनकभरश्नोपि बह्म 
'उपादानत्व एव घटते | -धटादिकारणमूतायां सृरत्तिकायां विज्ञातायां 
सर्वेपां घटादीनां खद्विकेत्येवंरूपेण विज्ञानात् । तथा सत्येव चोदालकस्य ` 
-गुर्कलात्समाव्रत्तं . श्वेतकेतुं प्रति “उत॒ तमादेशमप्राच्यः, -येनाध्रतं श्रतं 
भवत्यमतं मतसचिज्ञातं विक्ञाततमिति प्रश्नः संगच्छते ¡ कथं यु भगवः स. 
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आदेशो सवतीति च पुत्रेणावयुक्तस्य पितुः ्यथा सोभ्येकेन खत्पिर्डेन 
सव सरन्मयं विज्ञातं स्या्ाचारस्भणं विच्छारों नामधेय स्रात्तकेत्यव सच्य- 

मित्ययुत्तरं च संगच्छतेतराम् । 
न चेश्वरस्य केवलनिसित्तकारणता नेयायिकानामभिमतोपपत्तमहेति । 

चेष्राप्रयोजनयोरभावात् 1 न हि निरीदे ह्मि चेष्टाप्रयोजने संवतः । 
अन्तरेण च ते भरवृत्तिरसंभविनीति निमित्तकारणतानुपपत्तिविसपषेव । 
केवलोपादानवे यथा पटे कार सथ्रुतपन्े तत्कारणानां तन्तूनां प्रथक्सत्ता 
नोपलभ्यते यथा वा चटे जाते तस्कारणभूताया रदः प्रथग्भावो नास्ति, 
एवं जगति जाते ब्रह्म प्रथङ् नावशिाष्येतेत्यसिन्ननिमित्तोपादानकारण्- 
ताऽभ्युपेयते । 

निरवयवस्य सतो बद्यण उपादाने परिणामासम्भवात्पारिशेष्याद् 

विवर्द आस्थीयते । विवतंसमाश्रयेणेव श्रुद्युक्तयुपादानवं शक्यसुपपाद- 
यितुम् । विव्त्चाताच्त्वक्यन्यथाभरथेति पृवेसवोचाम } यथा वा वेदान्त- 
परिमापाकारेनिरूपितप्र--विव्तां नाम उपादानविपमसत्ताककार्योतपत्ति- 
रिति इदः दश्यमानं नानानामद्पास्मकं विश्वं ब्रह्मणो विवत्तं इति 
सिद्धान्तः । मयं विवर्तः किननिमित्तक इति चेदुच्यते-अविदयाद्रतोऽयं 
भवति । केयमविा नाम । अविद्या हि सदसद्धयामनिर्वचनीयं चिगुण- 
त्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किंचिदिति वदन्ति ! सेयमविद्या किद्पा- 
वरणशक्तिदियान्विता त्रह्यावृणाति, आचृत्य च विक्षिपति प्रत्िमासयति 
सकलमिमं प्रपच्चम् । इयं चानादिरपि सान्ता; कालान्तरे वाध्यमान- 
त्वात् । त्रह्मविपया"यविदया जीवव्र्तिनं ब्रह्यव्त्तिरिति श्रौवाचस्पतिमिध्राः | 
नलु सत्यासविवायां जीवः सयुद्धवति सति च जीवेऽविया समुललसतीती- 
तरेतराश्रयताभ्रसङ्ः । न छविदा पश्चा त्तनस्वका्यवरत्तिः स्यादिति युज्यत 
इति चेत् केयं विसापिका । अनादिरयमवि्याया जीवस्य चान्योन्यसमा- 
श्रयः । कालानवच्छिननं द्येतयोः लादचयं मिति ग्रहाण । 

नन्वेवंविथोन्योन्याश्चचसम्दन्धो न वुद्धिुपारोहतीति चेत् । सत्यम् । 
इदं ्यवियाया अवियात्व यद् दुरवधारत्वम्। अनिव।च्या चाविद्या वुद्धि 
विपयश्चेति धिप्रतिपिद्धं र्यात् । तदुक्त 
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दुघरत्वमविदाया भूषणं न तु दूषणम् । 
कथं चद् घटमानत्वेऽविद्यात्वं दुघंटं भवेत् ॥ इति ! 

जगतो व्याख्यात्रीयमविद्या स्वयमन्याख्येयेति स्थितम् । 
नय यत्सदसन्वेनानिर्वाच्यं तत्कथमर्थक्रियाकारि स्यादिति चेदुच्यते । 

अथक्रियाकारिता नामानिर्वाच्य एव पदार्थे मवत्ति ! एतल्लकणं सामथ्य- 
. मनन्ते शुद्धेऽविकर्ये बरह्मणि तु न संमवति ! आत्यन्तिकसत्ताविधुर एवार्थो 
व्यवहारे सामध्यवान्मवतीति वेदान्तराद्धान्तः । , 

नलु सर्वे विशेषेण प्रत्यच्मुपलम्यमानस्य विश्वस्यमिथ्यात्वं न जाघ- 
टीति,तेन नास्यपलपो युक्त इति चेदुच्यते-त्रिविधं हि सत्त्वमडीक्रियते 

. पारमार्थिकं व्यावहारिकं प्रातिभासिकं चेति। यदत्यन्तं सन्न तद्राध्यते, 
सख परमार्थः । यच्ात्यन्तमसन्न तद्नुभूयते, तच्चुल्यम् । ब्रह्मणः कालव्र. 
येपि बाधो नेति बरह्ात्यन्तं सत् । बन्ध्यापुत्रशशश्छङ्ायश्चात्यन्तससन्तः, 

. कालच्रयेप्यनुभूतिविपयाद्ुपगमात् । दृश्यमानः अपच्चस्तु नात्यन्ताय सन्; 
वाधो द्यस्य सुपु लद्यते । न चाप्यसन् ; अयुभूतिचिषयत्वात् । न 
चापि सच्वासयेति वाच्यम्, विरोधात् । तेन .क्तौ रजतवत् प्रातिभाः- 
सिकमिदं विश्वमिति तचम् । न वयं ल्यावहारिकीमस्य सत्तां प्रत्याच- 
महे । अयं दृश्यमानः प्रपच्चः सुवुच्छक इति परेपि प्रस्थानमेदाः स्वीक्घ 
वंत इति जितमपैतवादिभिः। तथा चोक्तं साङस्यवरद्धः पातञ्जलमाष्ये 
चतुर्थे चरणे-- 

शुरणा्ना परमं रूपं न ट एपथमच्छपति । 
यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुदुच्छकम् ।। इति । 

एतदभिप्रल्येव भगवता गौतमेनापिं सूचितम्-स्वप्नविपयाभिमान- 
, वद्यं प्रमाणप्रमेयामिसानः (४२३१ ) इति । मायागन्धवेनगरखगच- 

ष्िकावद्वेति च 1 
नमु विवतंवादः खल्वविवेकप्रतिष्टः। अविद्या चानिकंचनीयत्वलः- ` 

त्रणाऽप्रसेयेव्यप्रतिष्ठिता । ऋअप्रतिष्ठितायां चास्यां का प्रतिषछठाऽस्य वादस्येति 
चेच्छरयु--काममपरिच्छि्यस्वरूपाऽविद्ा, अस्तीति को नासाठुन्मत्तोपहू- 
वीत । इयं च योगेरप्यभ्युपगता । अविद्यास्मितायगद्टेपाभिनिवेग्ाः 
क्लेशा इति हि पात्रं सृञ्चम्। सेयं दुःखा च दुरुपपादा चेति योगः 
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माष्यकाराः। शाखपु प्रक्रियो भदेर्विधेवोपचस्यंत्त इति च वाक्यपदीये हरिः! 
अविद्ावुहिषयसि सवंशाखाणीति च श्रीभरायसपादाः 1 तथा हि बाह्य- 
णेन निष्कारणो धर्मः पडो वेदोऽध्येयो ज्ञेयशचेत्यत्ात्सन्यत्राह्ये ब्राह्म 
रत्वारोपससाश्रयेणेव शाखं वेदाध्ययनं विधत्ते! अनात्मनि पुत्रे कृलत्र 
वा सखिते दुःखिते बाऽदमेव युखी दुःखी वेत्यभिंमन्यते 1 शरीरे स्थूले 
छरशे वाऽ्दमेव स्थलः कृशो वत्ति शरीरधर्मानात्मन्यभ्यस्यति । एवं चक्षुषि 
काणे कर्म वा वधिरेऽहमेव काणो बधिरो वेति मन्यते, कर चररएदौ वा 
रग्णेऽहमेव रुण इति भ्रमति ! सोऽयमात्मनीन्द्रियधर्माध्यासः । नेत- 
देव । पच्धादिभिः सावि्यकैः समानोऽस्मदादीनां व्यवहारः । यथा मोपा- 
कैनागोपालकेन वा दस्डेवर्ै मोमहिपादि सत्त्वं भयेनापक्रासति 

सा सां वधीदिति तथा प्रवोधवन्तोपिं वयमिति न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
` इति श्रतेणच्छेयामेचत्वस्य शाबव्दयोधेप्यविधावरशणेनाऽलपलब्धात्मस्व- 
रूपाः स्म इति प्रसिध्यति । तेन टट भूमिको दढोपपत्तिकनश्च विवर्ववादं 
इति प्रसिध्यतितराम् । 

( ३ ) अस्ति दारीरेन्द्रियमनेोबुद्धिन्यतिरिक्तआन्था । 
अस्मस्रत्ययगोचरः कः पदाथः 1. अयं हि जिज्ञास विषयः पुराणानां - 

विमर्शकानां ूतनानां च । अहमस्मीति केनातुन्मत्तेन शक्यतेऽपलपि- 
तुम. । अहं नास्मीत्ति वदतो व्याघातः प्रव्यक्तः । स्वभाठेन च ̀  सिद्धा 
भावा इतरेतराभावमात्रेणाभावतां न मजन्ते। न डियो गौर्नासाक्छः) 
यथ्चाश्ो नसौ गौरिति गवान्मेव न भवतीति पायते वक्तुप् । अर्हपद्- 

- वाच्येर्थ मतविसंवादाः प्रथन्ते परीक्चकाणाम् । स चार्था नैयाथिकेसत्मेः 
त्यभिलमयते स एब नः प्रपित्सागोचरः 1 एपोऽ् सतसंमह्---१ देहमात्रं 
चैतन्यविशिष्टमासेति प्राकता जना लोकायत्तिकाश्च प्रतिपयाः। २ इन्द्रिया 

` र्येव चेतनान्यास्मेस्यपरे । ६ मन इत्यन्ये ! ३ विज्ञानमात्रं सखिक- 
भित्येके । ५ शूल्यमितयपरे ! ६ अस्ति देदादिव्यतिरिक्तः संसारी कतां 
भोक्तेत्यपरे । अयमेव चान्त्यः पक्त: ्रकृते साध्यः 

नायमर्ह॑पदाथे आत्मा शरीसाभिनो भविुमदहंति । तत्कस्मात् । नित्यं 
हयस्मच्छरोयात्कोभ्यंशो उ्यपेत्ति । यदा ` स्नामस्तदोटतते मालिन्यम् ` । 

१२ भर 
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किमिदं साल्लिन्यं नास पूथमानोपरित्वगेव नान्यदिति घूम: । कणेकिटं 
दूपिका सिद्धाणं च 'मे कर्णने्रनासिकानित्यमवसखवन्ति । अपयात्येव 
कश्चिदंशः शारीरः । न चातुभवाम्यपकृष्टोऽस्मीत्यंश्यो. चा मे कथिद् ज्यप- 
बरकत इति । इदं तु सततमयुभवाभि स एवाहमस्मि तदवस्थस्तावसरिमाण 
इति 1 न हि संमूढोपि प्रस्येतति स्नातो मे शरीराद्यद् व्यपेतं स सत्स्वरूपांश 
एव भवतीति । तस्मादुपपयते शरीराद् व्यतिरिक्त आत्मेति । 

एवमेव यदि मेङ्कलिश्िछियेत तदा किं मे जायतेऽलुभूतिरहमेव 
च्छिमोस्मीति । विरोपिते च व्रणे च्छिनना्खक्लिन्यापारनिरयेन्ते कमणि 
उयाप्रतोऽदं किमलुभवामि साम्प्रतं विकलोप्मि पुरा च सक्रल आसमिति । 

(] = ^ 

यदि नेपानुभूतिरुदयते तदा शरीरमेवात्मेति कथं भरामाण्यमयते 1 
, यद्यात्थ चिन्तयामि भुञ्ज इति चिन्तयामि शय इति चोभयत्र चिन्ति- 
युजिक्रिययोश्िन्तिशयत्योश्च कचसामान्याच्छरीरात्मनोरभेदः प्रसिध्यतीतति, 
एवमपि घान्तोसि । विमृश्यतां ताबदहमश्नामीत्यस्याथेः। कोश्नाति {शरीर 
मिति चेन्न । उपरमेप्यश्नीयादेव । तदवस्थितेः । अथ रषे तद्धिन्नः कश्चि 
दात्माख्यः पदाथं इतिः तदप्यपेशलम् । अशनं हि शारीरमिति व्यव 
सिते: । कस्तद्यंशनार्यति 1 का नामाशनाया 1 शरीरेऽन्नायापयापिर्वेकल्यं 
वेति चेन्नेदं कोदन्तमम् 1 भोऽयापयाप्निरेवाशनाया न, अपि तस्या अपया- 
परैरसुभवः । तस्माद्योऽशनायति स शरीरव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम् | 

एवं चोदर्यां मे वेदना समस्तीति वचोऽपि परीच्यं प्रत्तावताम् । 
यद्या्तो भिषजयुपरिलष्य पृच्छति किद्रता मे वेदनेति । स आह् पुरीतति 
किञ्ित्कचिदवरुद्धमिति { रसो वा कश्चिदपकर्षं गत इति । पर नैतदन- 
वयञुत्तरम् । न हि कस्यचिदर्थस्य कचिदन्त्रे स्खलनं रसापकर्पो वा वेदना 
भवति, किन्तदि विशि्टाुभूतिः साः चात्मकर्चकाऽऽत्माश्रया भवति । 

अयमत्र निर्गलितोऽर्थः--अस्ति शरीरम् ; अस्त्यात्मा, अस्ति च तयो- 
मिथः सम्बन्ध इति । चुभुच्तादेरन्यथायुपपत्तेः 1 ४ 

छत्राहुरिदमवस्थितं शरीरनान्तरीयका , नः स्थितिरिति । नास्माभिनं 
चान्येन केनाप्यशरीरस्थितिरन्वभावि ! सशरीरस्यैव सर्व॑स्य सर्वाः क्रिया 
ज्ञानं भोगश्च । तेनात्यन्तायाप्रथगभावोऽद्म्पदार्थस्य शरीरस्य वचेतिं 

. संगच्छते शरीरमेवास्मेति चावांकमतम् 1 त्राहरेतन्मतविवरणकाराः-- 
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प्रथिव्यादीनि चत्वारि तत्वानि { तेभ्य एव देद्यकारपरिणतेभ्यः किख्वा- 
दिभ्यो मदशक्किवच्ैतन्यमुपजायते । तेपु विनष्ेु सलु स्वयं विनश्यति 1 
-तदाहुः--विज्ञानघन एवैतेभ्यः समुत्थाय तान्येव विनश्यत्ति न प्रस्य 
संज्ञास्तीति ( ्र° २।४।१२ ) । इमां च स्वमते युक्तियुदादरन्ति 1 यद्धि 
-यस्मिन्सति मवत्यसति च न भवति तत्तद्धमसेनाध्यवसीयते यथाग्निध- 
मावौष्एयपकाशौ । प्राणचेष्टाचेतन्यस्म्रत्यादयश्चात्मधर्मलेनाभिसता अत्म 
वादिनां तेऽग्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना बहिश्चानुपलभ्यमाना असिद्धे 
देहव्यतिर्क्ति धर्मिणि देहघर्मां एव भवितुमर्हन्ति । तस्मादठ्यतिरेको 
देह्।दात्मन इति । 

अव्र व्रूमः! मो देवानां भिय यदुक्तं भूतकर्रंकं चैतन्यं न च रवतन 
तदस्तीति तत्र ्रूमो यथा भूलपरिणामविशेषो रूमादिभूतचतुषटयादरथान्तरं 
न, तथा भूतपरिणामभेद एव चेतन्यं न तु भूतेभ्योधान्तरं धमधर्मिंणो- 
रभेदात. । अतम रूपादयो जडत्वाद् “ विपया ण्व व्छानतु विप 

;; चिणः । तच्चेतन्येपि समानम् । देदात्मकभूतानि च चेतन्यं प्रति विषय 
इति तवाप्यभिमतम् । तेन चैतन्यस्य चिपयित्वपातः |स विरध्यते। न घेक- 
चाथ एकस्यां क्रियायां कटकर्मत्वे संभवतः 1 न हि नटः स॒निपुणोपि सन् 
स्वस्कन्धमधि सोद्यति ! तस्मान्न चेतन्यं देहधम इत्यवश्यमभ्युपेतव्यम् । 

यच्ात्थ देहभावे भावाद् देदधमां एवात्मधर्मां इति ततो देदभावेऽपि 
कदाचिदमावादेतद्धर्मत्वसेवेषां कृतो न स्यात् । ्राणएचेष्यदयसु सत्यपि 
दे मृतावस्थं न भवन्ति । देदधर्माश्च रूपादयः परैरष्युपलभ्यन्ते न 
त्वात्सथम्येतन्यस्पृत्यादयः । तस्मान्न देदधर्मकं चैतन्यमागन्तुकं हि तत् । 
किं च चेतनो दह् इति कन्तीकारे भ्रपच्चमरणघुपुप्त्यादयश्च नोपपयेरन् । 

किं च यदि मूतमौतिकधमैैतन्यं तरिं शरीसकारणीमूतेषु प्रथिव्या- 
दिष्वप्युपलभ्येततः अचयत्रेणु सन्त एव गुणा अवयविन्युपलभ्यन्ते नासन्तः। 
चवटपटादिवच्छरीरसपि कायेमवययवत्वात् 1 कार्ये च कारणातिरिक्तरु- 
-णानामदशतनात् । त्वददादटतेषु गुडादिपु उ मदशक्तिरथट्मूता पूवमेव 
तिष्ठति, सम्मिश्रणात्सोद्धवति न त्वसत्येव जायते, न द्यसतः सञ्जायते । 

यदि च शरीरधर्मकं चैतन्यमिति कथं चिदभ्युपगस्येत तरि वक्तत्य 
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घटे “चेतन्यं कुतो न । घटोऽपि भौतिकः । तस्माद् घटश्च शरीरं चोमय- 
सचेतनमभ्युपेत्यं भविष्यति चेत्तनं वा । गत्यन्तराभावात् | 

यदि च शरीरावयवेपु चैतन्यम विष्यत्तदा केशनखा दिपूपाप्स्यत । 
न चोपलभ्यते । रथ दुजनतोपन्यायेनाभ्युपगम्येत तदावयवेष्वनेकेषु 
सैतन्यान्यप्यनेकानि स्युः । तत्तत्ैतन्यविशिष्टा अवयवाश्च प्रयतादिपु पर- 
स्परं मियेरन् । तेनेकचावयविनि शरीरे एकमन्ते नैकं ज्ञानं स्थातैको 
वा प्रयत्नः । न चैतद्धवति । न दि कचिच्छरीरे विरद ज्ञानदयं प्रथत 
द्वयं वैककाल्िकं दृश्यते | 
„ कि च नित्यं परिवतंते शरीरम् । वाल्ये“यच्छरीरं न तदौवने, यच्च 
यौवने न तद्राधंके ! एवं चैतन्यस्य शरीरधर्मसे तदपि परिवततैत । बाल्ये- 
ऽजितं ज्ञानसवस्थान्तरे नावतिष्ठेत । अयं च महाननथेः शरीरात्म- 
नोरसेदे चेतने वा शरीरे स्वीकृते-छृतहानमक्रताभ्यागमश्च प्रस- 
ञ्येते । विनष्टे देहे को भोद्यते कृतानि कर्माणीति छतहानयुत्ता- 
नम् । देहान्तरेण तद्धोग इति वचेदछृताभ्यागमः स्फुटः । नस्मान्न देह 

` आसति स्थितम् | , 
छपर आह--इन्दरियास्येव चेतनान्यात्मा । तान्येव ज्ञानाधिकर- 

खम् । नातोतिरिक्तं ज्ञा समस्तीति । तदपि टुरुपपादम् । दशंनस्पशं- 
नाभ्यामेकारथंग्रहणात्तत्तदिन्द्रियन्यतिसिक्तः कथिद् प्रहीताऽस्तीति भति 
पत्तव्यम् । अन्यथा सत्यपि चश्ुपा दशने त्वचा च स्पशंने यो मयार्थो 
दृष्टः ख एव स्यष्ट इति विपयेक्यज्ञानं नोदियात् । अथ नृपे शरीरे शरीरे- 
न्दरियवर्जं नान्यत्तत्वमस्तीति तदा भणेकत्यज्ञानं किमाश्चयमिपि । इदं च 
नापलाप्यमेकत्वज्ञानं भवतीति ¡ पीतमिदं जम्बीरमम्लं चेत्यटभवे 
पीतत्वं चश्चुपा गृहीतमम्लत्वं च जिह्वया । पीतत्वाम्लत्वोभयधमेवानेक 
एवार्थो जम्बीर नामेति केना््राहि । इद् पीतमम्लं जम्बीरभित्थनुमूतौ 
दशंनरसने इति व्यापारदढयमेव यदि पश्यसि नाञ्जसा पश्यसि । पीत- 
त्वास्लत्वयोः पथक् प्रथक् तत्तदिन्द्रियेण म्रेऽीदं गुणद़्यमेकाधिकर- 
णमिति यो अहः स नेकतरेणापीन्द्रियेण शक्यक्रिय इति किं नावधार- 
यसि { किं च॑ यदि कल्पयसि जम्बीरं नाम न किंचिदस्ति पीताम्ल- 
स्वमयंदधयं पश्यन्धरमत्ति तत्तद्धर्मकमेकमेवार्थ प्यामीति तदापीदं 
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चोद्योसि स. किंपधिष्ठानः स्यादिति.। नासौ -चान्तपो. नापि ` रासन 
डति तु लयाप्यद्चेकाम् 1 ̀  तस्माद्. इन्द्रिया्थ्रसिद्धिरिन्दरियार्थैभ्योथो- 
न्तरस्य हेतुरिति यदभणीद्. वेोपिकसुत्रकारस्तस्यं नास्त्यनङ्खीकारो नाम | 

अथ सन्यसे नार्थःऽरथान्तरेणात्माख्येन । उन्द्रिपविपययोव्यंवस्थंव 
च्रतिरिक्त चेतनसतां वयावतंयति ।! तथा हि व्यवस्थितविपयाणीन्दि- 
याशि । चश्चुरेव रूपं गृहा ति, जिद्ठैव रसं, त्वगेव च स्पशम्! चष्रुष्यसंति 
क्यं न गृह्यते सति च गृह्यते । यच यस्मिन्नसति न भवति सति च दति 
तम्य तदिति विज्ञायते । इति नार्थ गडमूतेनात्पना { तानीमानीन्द्रिया- 
खि स्वस्वचिपयग्रहणाच्रेतनायीत्ति किमन्येन चेतनेन 1 तच्रोच्यते-इयमेव 
उयवस्थाऽऽत्मसद्धावं ्रसाध्यत्ति। यदि खल्वेकसिन्द्रियं स्व॑ग्राहि चेतनं 
स्यात् तदा शब्दस्पर्ादय एकेनैव गृह्येरोक्ता च विपरःल्यवस्थितिः स्थात् । , 
तस्माच्तरा दिद्यारसवेविपयग्रादकशेतन आत्मेन्द्रियन्यतिरिक्तोऽस्तीत्यनु 
मीयते ! इतश्चा नुसीयते--प्रसिद्धं हि प्रत्यभिज्ञानं चेतनेऽप्रव्याख्येयम् 1 
.अयं चेतन आत्रादे रूपं द्ष्टराऽ्चभूतपृवं रसं वा गन्धं वाऽलुमिनोति, 
एतद्रपं मधुरमासीत्छुरभि चेत्यनेनापि तद्राणेन सयित्तव्यमित्यादिं 1 
अनमान च ज्ञानमेव ! न चेकस्य क्स्यचिदपीन्द्रियस्य रूपरसादीनामने- 
केषां ज्ञानं सम्भवति । नापि रसनेन्द्रियादिगरदीतस्य रसदेश्चघ्चुरादीनां 
प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति ¡ किं च विपटसनिकर्पै सत्येवेन्द्रियकं ज्ञानमुत्प- 
यते । न चेदानीं रसनादीनां रतादिसंनिकर्पोऽस्ति, येन रसादीनां भत्यत्ते 
स्यात् । स्यत प्रतिक्तणं भिन्न इति न तस्य पृवंसद्धातगृहीतस्य अ्रतिस- 
न्थानं संभवति 1 तस्मदवेदादिसङ्चातव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम् 1 

स्मृतिनद्धावोऽपि देद्ादिव्यतिरिक्तमात्मानमनुमापरति । केयं स्मरति- 
नम । गृदीतपृचस्यार्थैस्य साद्रश्यक्नानेनेोद्रोध इति । इन्द्रयेयेज्ञानसुत्प- 
व्यते न तदधीनं तिष्टति ¡ चशिकत्वात्तस्य । ऋ्तणं च तच्रावस्थायान्यन्न 
सङ्क्रामति। शटि च्चुपा यद् गृहीतं तिराय नित्यं वा च्ुपि तिष्टे्ना- 
यन्तर किमपि गृह्येत | नवनवाथव्रदणे तयाप्रतं चद्ुगदीतपृवमर्थः क्र 
न्यस्यत्ति । यच न्यस्यत्ति च ज्ञानाधिकरणमात्मा । स्प्रतिश्चात्पधर्म एव । 
अदं स्मरामि; रसादिस्शृतिमानदमित्यादिन्नानेन तत्सिद्धेः ! .पवं स्छतेरा- 
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त्मधं्म॑त्वे सिद्धे फलस्य रूपदरशनिन जायमाना रसस्परतिरुपपत्तिमती 
भेवति । तथा हि कस्यचिदम्लफलस्य जम्बीसादेगखध्चुषा रूपदं शने रसन 
स्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्पतौ रसगर्धिप्रतिंतो दन्तोदकसम्प्लवभूतो 
गृह्यते । स इन्द्रियं चेच्चेतनं, नोपपयेत 1. येन चष्छुषा फलं च्छं तेन तु 
तद्रसो नानुभूत इत्ति न चक्षुषो रसस्यषिः सम्भवति । नान्यदृष्टमन्यः- 
स्मरति'। अयं भावः--यदीन्द्रियेभ्यः प्रथगारमा नाङ्गीक्रियते तदेन्दरिसः 
जन्यज्ञानानां समन्वयो न सम्भवति 1 प्रव्यमिज्ञास्सृत्यादीनां च कारणण- 
भावादुपपत्तिप्रसङ्धश्च । अस्मत्पक्ते त्वात्मैको द्रष्टा रसयिता स्मतां चेत्यु- 
पपद्यतेऽस्य रूपदर्शन एव रसापुस्छतिः । 

लन्वात्मप्रतिपादकानां स्प्रतिप्रव्यसिज्ञादीचां हेतूनां मनसि सम्भवान्मन 
एवात्मा न ममो व्यतिरिक्तः कथचिदात्मास्ति \ सवंविषय मन एकं चेति 
स्वतन्त्रसिद्धान्तः। तेन चक्चुरादीन्द्रिये संनिदितं मंनो रूपादिविषयाननुभ-- 
चतीति कालान्तरे मनसः स्मत्यभिज्ञे नातुपपन्ने । एवं च फलरूपदशंनेम 
संस्कायोद्रोषाद्रसातुस्प्त्या दन्तोदकसंप्लवलक्तणो रसनेन्द्रियविकारः सुप- , 

पन्न एवेति चेन्न ! यथा ज्ञातुरात्मनो बाह्यानि ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानसाधः 
नान्युपेयन्ते तथा तस्येव मननसाधनमान्तरमपि ज्ञानसाधनमवश्याभ्यु- 

पेयम् , तदेवे च मनः । न हि सुखादिज्ञानं साघनमन्तरेण ज्ञातुभ वितु- 

मर्दति । किं च मनस एव ज्ञाठृत्वे स्वीक्रियमाे तंय केनेन्द्रियेणान्तरस्य 
सुखादेमदहणं सचतात वक्तव्यम् । 

न च वुद्धिरेवात्मास्त्विति वाच्यम् । बुद्धिः भरतिपत्तिरपलब्धिज्ञान- 
मित्यनर्थान्तर प 1 ज्ञानं च गुणत्वादधिकरणमपे चते द्रव्यम् ¡ तस्माञ्ज्ा- 
नाधिकरणमात्माऽवशयाभ्युपेयः 1 किं च ! संवेदनेन संस्कारेण वा जाय 
मानं सर्वं ज्ञानं चणिकमिति सवतन्त्रसिद्धान्तः । अन्तःकरणे च वीचि- 

तरङ्गवद् धारावाहितया अडक्तणे भावाः समुद्धासन्ते । एतस्या विज्ञान- 
धारायाः क्षणिका बुद्धित्व स्यदिति मोपपद्यते ! नित्य आत्मन्येव 
तज्जञादत्वं घटते ! तस्मान्न बुद्धिसयत्मेत्ति स्थितम्। तस्मादस्ति शरीरेन्दरि- 
यमनोचुद्धिव्यतिरिक्त च्मात्मेति खतिज्ञातं तससाधितं वेदितव्यः 
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{ ¢ ) रखनिरूपणम् । 
अथ रस इसि कः पदाथः । उच्यते--रस्थत आस्वायतत इति रसः? 

चिष्रृतिवनश्चित्तवरृत्तिविश्ैषः। यथा नानाव्यज्जनसंस्छृतसनं भुञ्ाना रसा- 
नास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा द्पादीश्ाप्यधिगच्छन्ति, तथा नानामावा- 
भिनयत्यञ्जञितान्वागङ्खस्वोपेतान्स्थायिभावानास्वादयन्ति सद्टदयाः प्रेत 
का इत्ि.नाटयशाखकास भरतमुनयः । सटटदया इति सवासना उच्यन्ते ! 
तेषामेव रसास्वादो भवति नेतरेषाम् । उक्तं च धर्सदत्तेन-- 

सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् । 
निवांसनासतु रङ्गान्तःकाशकुञ्याश्मसंनिभाः 11 इति । 

अयं रस आनन्दात्मकास्वादरूप श्नास्वाद्यरूपश्च । कथं रसोपलम्भो 
भवतीति जिज्ञासाशसनायाचकथन्नास्यशाखकाराः-“विभावानुभावव्य- 
भिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति । स्वस्वशाख्ा्थंबासितान्तःकरणानामेत- 
त्सूत्रमालम्ब्य भ्रवत्तानां चत्वारो वादाः प्रतिष्ठन्ते वादिनाम् । तत्र भट्रलोल्ल- 
टस्य मीमांसावुग्रदीत उत्पत्तिवाद्ः 1 श्रीरङ्कुकस्य न्यायावष्टन्धोऽभिति- 
वादः । भ्नाथकस्य साह्कचाशुगो भुक्तिवाद्ः । अभिनवगुप्रस्य चाल- 
द्ारिकसमाश्रितश्चतुर्थोभिन्यक्तिवादः । अयमेव च सम्भटस्याप्यभिमतः ! 
तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे-- 

कारणान्यथ कायारि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नास्यकाव्ययोः | 
विभावा अनुमावबास्तत्कथ्यन्ते व्यसिचारिणः। 
ठयक्तः स तैर्विभावायैः स्थायी भावो रसः स्छरतः ॥ इति । 

तानिमान्ध्रथितांश्चतुरो वादानिहयनुक्रभिषयामः। रसस्य विभावा- 
दिभिः संयोगात्सम्बन्धाद्रसनिष्पत्तिः प्रतीतिर्भवतीति सामान्यत 
सूत्राथैः । भट्रलोल्लरस्तु विभावेललनाचालस्वनकारणेजनितो रत्यादिमा- 
वश्चन्द्रायदीपनकारणेरूदीपितोदठभवेः कटात्तभुजाक्तेपग्रथतिभिः कार्थैः 
भ्रतीत्तियोग्यः छतो व्यसिचारिभिर्चिर्वेदादिभिः सहकारिभिः परिपोषं 
गभितो मुख्यया वृत्त्या रामादाव उक्तार्थे स्थितोपि रामस्येव वेपविरोपदा- 
श्विधायिनि नतेकेपि तत्कालं रासत्वाभिमानाद्रामत्वारोपादा भ्रतीयभान 
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आरोप्यमाण रसपदव्यवदाय भवतीति } त्र ल्यास्यने सूत्रे संयोगादिः 
स्यस्थोत्पायोत्पादकभावसम्वन्धादित्यर्थः ) निष्पततिरुत्पत्तिसंचतिं । व्यञ्ज- , 
नल्यापार्ध.नोरीभ्ियते । 

अयमन निर्गलिरीर्थः--यथाऽसत्यपि सये सर्पमावेनोसरङितस्य 
दाम्नोपि भीत्निरुदेति, तथा सीताधिपयस्यनुरागरूपा ससगता रतिरविद्- 
मानांपि नर्तकेऽभिनयतैपुस्येन तस्मिन्स्थितेव भरतीयमाना सहदयहदये 
म्वभच्कारर्मपयन्त्येव रसपदवोमधिरोहतीति । 

प्रथमेत्र चयौस्यानेऽनुकये रामादाबेच रसनिष्पत्त्या सामाजिके तद- 
मावात्सामाजिकानां चमत्कारानापत्तिरितिं दोषः । तत्परिजिदीषेया श्रीश 
केदः सूत्रमन्यथा व्याचे-- _ 

विमाबानुभावत्यभिचारिभिः संयोगादनुमाप्यानुमापकमावरूपात्स- 

स्बन्धाद्रसनिष्पत्तिसनुमित्तिरिति । तत्र॒ राम एवायम्; अयमेव राम 

इत्युमयशटपायाः सम्यक्म्रतीतेः, न रामोऽयमित्थौत्तरकालिकेन वाधेन 
भिथ्याप्रतीतेः, अयं रामो न, वेतत "संशयपरतीतेः, रामसदशोऽयसिति च 
साद्रश्यप्रतीतेपिलक्तणाः चित्रे तु्मोऽथमित्तिवद् याऽरामे ( नदे ) रामो- 

यभ्नितति धीस्तयाः प्रथमं पत्तमूतो नटो विषयीक्रियते 1 ततः सेयंमम्धेष्वि- 
त्यादिकान्यार्थसात्त(त्कारेण शुरशित्ताम्यससम्पादिताभिनयकायभरकाश- 
नेन च नेनैव अकाशितेविमावादिभिः, कारणकायंसदकारिभिःछत्रिमैर- 
प्यतथाृहीतैः संयोगादसुमाप्यानुमापकमावसम्बन्धादनुमीयमानोपि रत्या- 
देश्चमल्ारितावलाद्रसनीयत्वेनान्येनानुमीयसनेन लौकिकेनार्थन विस- 
दृशः स्थायिववेन ज्ञायमानो रत्यादिर्माबो नटेऽसन्नपि सामाजिकानां 
वासनया पुनः पुनरास्बायमानो रसतामेतीति । ् 

, अयं हचेतन्मतसारः--यथा भिदिका्क्िते मदेशेऽखतोपि 1 
सानाद् भूमनियवस्य बहस्ुमानं तथा नटेनैव सुनिपुणं ममेवेते विभा- 

दय इति अकाशिकैस्तच्ासद्धिरपि तैस्तन्नियता रतिरयुमीयमानापि निज- 

` १ ज्रयमसः-नटे रुरुशिक्षाभरमावाद् दौ्भ्यसिवशात्सेयंमसप्रधित्यादि 

कान्यार्ालसन्धानवलाच्च ` प्रथममालम्बनस्योदीपनस्य च विभावस्याविरभवस्तते- 

-स्तदनुगुणस्य रोमृष्वादेरखुमावस्य व्यक्तिस्ततो व्यलनीयस्योतकण्टदेन्वंभिचारिभावल्य 
पय 1 = ॥ 8 
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सौन्दयंवलात्सासाजिकानामास्वायमानतया चमत्कारमाद्धती रसतामे- 
तीति स्तेरतुमितिरेव रसनिष्पत्तिरिति । | - 

चअ हितीयस्मिच्ञयाख्याने मव्यत्तमेव ज्ञानं चमत्कारजनकं नादमि- 
स्यादिरिति लोकमरसिद्धिचिगेधः › उत्तरकालं ने नायं राम ॒इत्येवमलभू- 
तवाधस्य सामाजिकस्य नर निमक्तातुसितिविर्हेप्यास्वादोदयाद्रसं सात्ता- 
त्करोसीत्यनुजञ्यवसागरायोगश्च दोपः ¡ तत्परिदयारबुद्धया भटरनायको मरत- 
सूत्रमित्थं व्याकरोति-- 

विभावादिभिः संयोवाद्धोञ्यमोजकभावसम्बन्धा रसनिष्पत्तिरिति 
सू्राथः । इह बयः संनिहिताः-नटो नायकयमादिः सामाजिकश्च › किंगतो 
स्सः प्रवीतिञ्ुपायेहतिं ? नायकगतो वा नटगतो वा सामाजिकगतो वा 1 
न तावन्नायकृगतः ्रतीतिसारोहति । तदानीं रामादीनामभावेन तद्रतरत्या- 
देरप्यभावात् 1 यसंश्च रत्यादिर्भावो न शक्यो नटे सन्त्वरूपेणालमातठम् ; 
खयुष्पादीनामपि तथा प्रसट्धाच् । वस्वृत्ते रामादिगता रतिनेटगतेति कथं 
चिद॒मितापि सामालिकेऽत्यन्तमसती न तच्चेतसि चसत्कारमादधीतेति 
न रसप्रतीतिः स्यात् 1 न चायं रसस्तथोरपततुमहेतिः विभावादीनासवास्त- 
विकत्वात् । न चामिठ्यञ्यते, सत्त एवाभिव्यक्तिरित्यभ्युपगमत् । अपि 
त काव्ये नाटये चाभिधावृत्तेविलक्षणेन विमावादिसाधारणीकरणस्वरू- 

पेण शब्दस्य भावकत्वञ्यापारण साधारणीक्रियमाणो रत्यादिः स्थायी 
सन्त्वगुणामिवरद्धेः प्रकाशासम्दभयज्ञानावस्थानस्वर्पस् पेण नजकृत्वस्या- 

पारेण ज्यते | 
अयमत्र सारः--शब्दस्याथिधारूपञ्यापारवत्काञ्यनास्ययोस्तद्धिलक्तणं 

भावकत्वभो नकत्वनासकं व्यापरद्रयमप्यतिरिक्त्रमस्ति। अभिधाव्य 
काव्यार्थनबोधोत्तरमेव तव्रायेन भावकत्वञ्छपारण विमावादिरूपसीतादयो 
रामसम्बन्धिनी रतिश्च सीतात्वरामत्वसम्बन्धमपहाय सामान्यतः कामिः 
-नीत्वरतित्वादिनैवोपस्थाप्यन्ते ¡ अन्त्येन मोजकत्वत्यापारेण तूक्तरीत्या 
साधारणीकृतविभावादिसादिव्येन सा रतिः सददयेरास्वाद्यते । अत एवा- 
सःया अपि रतेयस्वादोऽलौकिकस्वादु पपन्नः 1 रतेरास्वाद् एव च रस- 
निष्पत्तिरिति । _ _ 

उक्ते चृतीये व्याख्यानेप्येतादशच्यायार द्यकल्पने भरम।खामावः, 
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अभिधालकतरएञ्यतिरिदतेन व्यञ्जनाञ्यापारेणेव सर्वेष्टसिदधे तदनपेचा 
च 1 सान्तात्करारस्य सत््वोपरेकादुक्तलक्तणस्यच कल्पने प्रमाणाभाव इत्यरचि' 
मनसि निधाय स्थायिना विभावादिभिः समं संयोगाद् व्यङ्गयव्यज्ञक- 
भावरूपात्सम्बन्धाद् विभावादीनामेव वा परस्परं संयोगाद्रसस्थ निष्प- 

त्तिरभिव्यक्तिरिति सूत्राथं वित्वे श्रीमदाचार्याभिनवुप्पादाः † 
अयमेव च समय आलङ्कारिकाणणां श्रीमस्मटध्रभूतीनाम् [ 

अयमाशय श्राचायपादानाम्- 
लोके भमदो्ानकटाचनिरवेदादिभिः कारणका्यसहकारिभिः स्थायिनो 

रत्यादेरलुमाने प्रगल्मन्ते तत्राभ्यासपाटबवन्तः सदया" { कान्यनाटय” 

योरपि रसिकाः सामाजिकास्तैरेव प्रमदादिभिः कारत्वादिभ्यपद्शवि- 

धुरेविमावनादिन्यापारविरिषठ सुसैकननक्वात्कायंबेलक्ख्याजञोकोत्तर- 
संमेयैते सन्त्यन्यस्यैव कस्यचिद्रेति, न ममैवैते न वाऽन्यध्येव कस्यचिद्- 

सेवमनभ्यवसिततः साधारण्येन सीतात्वादिविरषांशपरित्यागेन कामिनी- 
त्वादिना ज्ञायमानैरमिव्यक्तमराग्बिनिविष्टवासनात्मतया स्थितं स्थायिनं 

रत्यादिकं रसास्वादयिरव्यकितिविरोषे स्थितमपि साधारणीछृतविभावा- 

दिसाहित्येनं ज्यवितिविशेषसम्बन्धराहित्येन सकलसहदयसाधारण्येन 
स्वसवरूपानन्दाकारमिवाभिन्तं बिषथीक्ृतं पानकरसवच्चवयं यन्ति, स 

श्ङ्कारादौ रसः । स च न विभावादिका्यः। विभावादिविनागेपि तस्य 
संभवभरसङ्गात् । नावि ज्ञाप्यः। जातस्य हि घटादेदीपादिना कञापना भवति 
न तु जायमानस्य । तेन विभावादिभिर्हूठभिः सममेव च्यजित्चवे- 

णीयच्च भव॒तीति। तं 
` निस्क्ते रसस्वरूपे नारयदपेणकारो रामचन्द्र इत्थं प्रत्यवतष्ठत ̀  

श्ङ्खारादीनां करुणएवीमत्समयानकसौद्राश्चत्वारो दुःखात्मानः । सवं रसा 
रस्यमानत्वादेव सुखात्सका इत्ति यत्परिगरदीतभ्रायं तदमव विष्न्धे 1. 

करुणे तावल्लौकिकानि शोकादीनि कारणानि दुःखरूपाणीति सवजनी- 

नम् । काव्यनाटक्योरपितान्यपि तानि किमपि दुःखं जनयति चत्तसि 

सचेदखाम् । अत एव करुणादिरसात्सामाजिकानां जायत एव किंथान- 

्यद्धेगः 1 रससात्रस्यानन्दमयत्वे करणादौ नेदगुमूतिरुपपत्तिमती स्यात् / 

यम्य करणादिनिरूपलेप्यभिरनिविरोपः ससुन्मिपतति सामालिकानाः 
1 



रघचिर्पणसर ३. पठ 

सोऽभिनेवनिवन्धनो मन्थक्रवातुरीमन्यायच्दश्च 1 तथः लोके वीरा उस्छा- 
हैकवसतयो नराः श्विरःशतनविश्वारदं विद्धिपं साश्रयं प्रशंसन्ति} इत्यं 
प्च्ठवन्तोपि प्रक्तका नदरेषुख्येन विश्रान्ताः सम्तः भरचियन्ति दुःखात्मनोऽ- 
पिकरणादिरसाद्छखस्न्तिरेवेति ! सेयं रोमह्पात्कस्छ, यया अयुत 
लोकाः सार्यालिकतां यान्ति ! लोके सर्व सुखदुःखयोः संभेद इति ससा- 
दिचरितनिवन्धने प्रवराः कुवयस्तथा निबध्नन्ति यथा उखखडःखयोरुभणो- 
रुद्रोधः स्यात् । यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरभिति दि तेषां ददा- 
नम् । को नु नाम हृदयद्विदारणं पौलस्त्यचरितं जानकीहरण द-शसन- 
छतं द्रपयाः कशे कपंमं दरि्धन्द्रसय चाण्डाखायात्मविक्यणं तत्सुतस्य 
सपेदष्टस्य निधनमिस्यादीन्ञ्यतिकणय् ूप्यमाणाचिशाम्यं निव्ररुयात्् । 
श्ोकादयो हि. स्थायिभावा अश्रुविसोचनादिनाऽमिनेया भवन्तीत्यवश्यं 
ट॒ःखाङ्घर्व॑न्ति सचेतसः सभ्यान् । तव्राप्यसिनयो यदि सुखाय स्यात्तदा 
नून दोषवानिति गदहणम्र्हेत् । कि चाधन्यर एद स॒ मनुजा यः परल्यसनं 
श्रुत्वा सुखितचेता भवति, दुःखितश्च पसाभ्युदयकथया । तस्मात्कर्णादयो 
रसा दुःखात्मका इति सिद्धमिति । 

तदेतत्साहिव्यदप कारा इत्थं निरास्थन्-- 
नतु तर्हि करूणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं न स्यादित्युच्यते- 

““कृरृणादावपि गसे जायते यत्पर सुखम् । 
सचेतसामलभवः प्रमाणं तच केवलम् ॥ 
फिचतेषुयदा दुःखं न कोपि स्यात्तदुन्मुखः 1 

न हि कश्चिल्सचेतन आत्मनो दुःखाय श्रवतेते। करुणादिषु तु सकल- 
स्यापि सायिनिवेशप्रवरत्तिदर्शनात्सुखमयत्वमेव । नयु कथं दुःखकारणेभ्यः 
छंखोत्पत्तिरित्याह--ये खु वनवासाद्यो लोके दुःखक्ारणानील्युच्यन्ते 

. त एव काठ्यनाटथसमपिता अलेकिकविभावनन्यापारचत्तया कारणुरच्ट्- 
वाच्यतां विहायालौकिकविभावशव्टवाच्यत्वं भजन्ते तेभ्यश्च सुरते दन्त- 
घाताटिभ्य इव सुखमव जायते । अतश्च लोकिकशोकदपादिकारणेभ्यो 
लोकिकशोकदपादये जायन्त इति लोक एव प्रतिनियसः। दस्िन्द्राद्- 
स्वरितस्य काठ्यनाटययोः श्रवरदशोनाभ्यां जायमाना ऋअश्रुपात्तादयोपि 

१ शसु श्रालोचने ुरादिः १ तस्य नान्ये मितो्टेतापिति मित्वं न । 



-९८८ । श्ररतावतरङ्िणी । 

चेतसो ह्ण गल्ितभ्रायत्वाज्ायन्ते न दुःखात् । अत एव भगवद्धक्तानां 
मगवदर्णनाकनादश्रपातादय उपपद्यन्ते | न हि तत्र जात्वपि दुःखानु- 
मवोस्ि | अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यञ्यापारस्य महिमा यत्परयोञ्या अर- 
मीया चपि शोकादयः पदाथा आहवादमलौकरिकं जनयन्तीति । 

( ५ ) विवक्षातः कारकाणे मवन्ति । 
किं नाम कारकम् | साधकं निवेतंकं कारकसंज्ञम्भवतीति भास्यम् 1 

वथंसंज्ञेपा । करोतीति कारकद् । यद्येवमपादानादीनां कारकसंज्ञाया 
अध्रसङ्खः । कपुरेव स व्यपदेश्नो युक्तः । नैप दोपः । अपादानादीनामपि 
वञ्यापारे सवातन्भ्यात्कारकल्वम् ( कठत्वम् ) असत्येव । तयथा स्थाली 
पचति, एधाः पचन्तीत्यादि। कं तञ्यपादानत्वादेरवकाशःः यत्र पारत- 
न्भ्यपर् । क पारतन्त्यम् । यत्र प्रधानेन कत्रा सह समवायः । यथा राज्ञा 
सह्.समवायेऽमात्यादीनां पारतन्त्र्यं व्यवाये स्वातन्त्र्यम् । राजाऽमात्य 
अनास्तन्त्रयते । अमात्या राजाधिकृता राजावुशिष्टाः प्रजास्तन्त्रयन्ते । 

किंकारकं नाम द्रन्यमाहोखिच्छक्रिरितीदानीं प्रस्तूयते विचारः । 
नाद्यः कल्पः । स्थाली पचत्ति, स्थाल्यां पचति, स्थाल्या पचतीत्य्रकव 
स्थाली क््रादिभेदेन भियेत ] द्रव्यत्वावच्दत्न एकस्मिन्द्रन्येऽनकत्वग्र- 
=ो दुर्वारः स्थात् । द्र्यस्य चैकस्वभावस्वात्कमकरणादित्वं नोपपद्यते । 

, तस्मात्कारकं शक्तिः ! सा च सवाश्रयसमवेता । क्रियाप्रवतनाय योग्या 

भवति । यत्त॒ साधनं वै द्रव्यं न च द्रव्यस्य श्रकपापकर्पौस्ति इत्यद्रन्यप्रक- 

संव्याल्यने भाव्ये द्रन्यध्य साधनत्वाभिधानं तच्छक्तिशक्तिमतोर्मेदावि- 
वत्तयेव्यवगन्ततःयम् । यच्चान्यत्र गुणस्सदायः साधनामल्युक्तं. तसख्रधान- 

क्रियाया एकेकशाक्तनप्पाद्यत्वाभावात् । गुणक्रियापेच्तया तु प्रत्यक शक्ते 

साधनता व्यवस्थितेव । 
सामान्यतः कारकस्वरूपे निरुपितेपि न स्पष्टमवगम्यते किं कारक 

वस्तुतन्त्रसुताहो लोकतन््रमिति । लोकतन्व्रमिति गृण } विवक्तानिन्नं 
तत् । तथा चोक्तं वाक्यपदीये हरिणा-- 

शक्तेमाच्ासमृहस्य विश्धस्यानेकधमणः । 
सर्वदा सर्वथा भावात्कचिर्किश्चिद्धिवद्यते ।। इति। 

घटं पश्य, घटेनोदकमानय, घट उदकं निधेदीत्यादिः कमंकरणाद्ि- 



चिवत्तातः कारकाणि भवन्ति । १८६. 

भावो निथमेनोपप्यत इति न कारकसाङ्कयंप्रसङ्ः शङ्कयः । सवेत सवं- 
कारकश्चकितसम्भवे काचिदेव शक्तिः कचिद् भूता विवच््यते न सवां । 
यथा च वस्तु निषटपयामस्तथा व्यपदिशामः । सदपि वस्तु यावद् बुद्धया 

, न निरूप्यते न तावच्छष्दानां विपयः। तदुक्तं हरिणा- 
साघनन्यवहारश्च वुद्धचवस्थानिबन्धनः । 
सन्नसन्वाऽथरूपेपु मेदो बुद्धया भरकल्प्यते । इति । 

स्थाली पचतीति तनृतरकपालत्वासस्थाली पाकेऽनपे्नितकटविनि- 
योगा स्वातन्त्येण विवदते । इन्धनोपकारानपे्ञायां तु तस्याः साधक- 
तमत्वचिवन्ञायां करणत्वम् । असिश्छिनततीत्यसेः करणशचितसमन्वि- 
तस्यापि च्चिदिक्रियायां सौकयंचिवक्तया कत्रैन्तरव्यापारान्पेक्लायां कत्ता 
विंवच्यते । न च सन्नेवार्थो बुद्धया निरूप्यतेऽपि स्वसन्नपि परिकल्प्यते | 
तथा धेकस्मैवात्मनो भेदपरिकल्पनया कर्दत्वकर्मत्े दृश्येते ! हन्त्यात्मा- 
नमास्मेति । न दात्मव्यतिरिक्तो दन्ता कश्चिस्त्यवभासते । काल्पनि- 
कोऽत्र मेदः-। तथा च मेपयोरभिघाते कपित्थयोर्भदे मल्लयो्युदरे नाञ्जसा 
कारकथेदः, वुद्धिपरिकल्पितस्तु स प्रतिपद्यते शेब्दव्यवहार्यतां चोपनीयते। 
मेपो मेपमसिहन्ति। वस्तुत उमावप्यभिहननक्रियायां कर्तारो सममेव 
तां निवेतेयतः । विवत्ताक्रतस्तु क्रैकर्मकारकभेदः ! मेषो मेपादपसर्पती- 
स्येकस्य कचरत्वविवक्ञाऽपरस्यापादानत्वविवन्ता । यदा तु मेपावपसर्पतस्त- 
दाऽवध्यन्तरमपेन्तृणीयम् 1 यदा पुनः परस्परस्मान्मेपावपसप॑तस्तदा रवव्या- 
पारे स्वतन्त्रयोर्मेपयोर्मेषण्डोपात्तयोः कठत्वं परस्परपदोपात्तयोच्धापादा- 
नत्वम् । बीजादङ्कुरो जायत इत्यत्र बुद्धया पारिकल्पितस्यायेस्याङ्ुरस्य 
जनिक्रियायां कद्धैकारकोपगमः । आत्सलाभो वस्तुनः स्वरूपाधिगमो 
जन्म कथ्यते । तत्रे भितयमन्वयि-लब्धा कता लभ्यं कमं लासश्च क्रिया | 
एतच्च त्रितयं सद्धिपयम्। तत्र सतो जन्मविरोधः। सत आत्मलाभायो- 
गात् 1 लब्धात्मा हि सन्नुच्यते । यश्चासंस्तस्य करत्वं दुलेसम् । इद्मन्र 
समाधानं देलाराजीयम् । इद सवात्मना परिनिष्ठितं जायत दर्विं न 
व्यपदिश्यते ! नापि सवौत्मनाऽसद्रपम् । आश्रितपूर्वापरावस्थं सत्तासा- 
दनोन्मुखं बस्तु जायतेश्दविपयः ! तथा च तत्रोत्तरसद्भपमवस्थाविशेपं 
पूवाँवस्थायौ ˆ कारणानां कार्योन्युखलन्णायाञुपचयंड्ुर ` इत्यभिधानस्य 



१६० पर्तावतरद्गिणी । 

अदतौ जायत इति कत्वोपपत्तरिति । बीजादङ्कुरो जायत इत्यत्र वीजं 
जायमानस्य प्रकृतिरित्यथंपरिगरहेण तस्थापादानतां विवक्तामः 1 यीजमङ्ुरो 
जायत इत्यत्र परिगासधमंपुरसकारेण सेदूपोदेन ्रृतित्वतिरसकरेण च 
तर्यव कटृताभितति सवृत्र व्यदार बुद्धिरेव म्भवति । यदाऽविचर्तितः 
सेदं जननव्यापारमभिभ्रेमस्तदा मातरपितरौ पुत्रं जनयत इति माघः 
पितुग्धोमयोर्खप कठत्वम् । यदा कः कथं जनयतीति मेदो विवच्यते 
तदायं पिताऽस्णां मातरि बीजमाधत्ते पतति बा ब्रीजमस्मादस्यामिति 
पितुः कचरत्मपादानत्वं च । पतद्रीजधारणक्रियां कुवती माता तधिकर- 
णमेव ! तथा च शि्टपरयोगाः प्रथन्ते । ाह्यणाद्वैश्यकन्यायामम्वष्ठो नाम 
जायते ( मनु° १०१८ ); द्विजातयः सवासु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान् इति च 
( सडु° १०।२० ) । सा भुधराणामधिपेन तस्था समाधिसत्यायुदेपादि 
भव्येति कुमारे ! सुदक्षिणाया तनयं ययाचे त्ति रघौ । अच जनिक्रिया 
भविष्यन्ती गम्या । तज्ञायाया जायात्वं यदस्यां जायते पुनरिति बह्ण- 
छृताऽधिकरणे व्युखत्तिरपि रूहिगतायां विवक्तायां लिङ्कम् ।, कतरीदीनि 
लोकै भ्रतिनियतविपयाणि.न कचिदवलीक्यन्ते ! अयेतनेष्वपि रथो याति 
नदी वहतीस्यादिषु कवभिल्लापो यतः । सवैत्र॒प्राधान्यमगुणामावे 
वात्येव । विवन्तयते हि सः । ^ 

यथानिरूपणं शब्दभरयोग इति शाव्दिकाः । विवक्ता दि प्रयोक्तणां यथा 
यथा प्रवर्तते तथा परिवर्तन्ते कारकाभीव्युक्तभायमपि पुरश्तादिह पञ्लवयामो 
भूयो वेश्याय । तद्गच्छति पथिदूतयोः । अन्न तदस्थषु गच्छसु पन्था 
गच्छतीदयुच्यते । पन्था हि तत्र मुक्तसंशयमधिकरणम् । तथापि तत 

सौ की विवक्ता श्रभवति येन सदप्यधिक्णत्वं न विवदयतेऽसच्च कठत्वं 
-विवद्यते } एवमन्यपि सतोऽविवक्ता दश्यते ! यथाऽललोमिकेडका, अलु- 

द्रा कन्येति । अत्र लोमानि न सन्तीति न, उदरमेव वा नास्तीति न । 
, श्रसम्पवात्,। तथापि तत्सत्ता न विवद्यत् इति नना भ्रतिपिष्यते । 
अभिनिष्काप्रति दास्स् । द्ारमसिनिष्कमणक्रियायां करणं प्रसिद्ध तदिह 

, सातन्त्येण निवचयते । द्रश्च सा चेच्चतुरथ्ययं । समरूवांदाण आस्म 
नेपदं मवति यदू तस्य चतुर्थे चृतीयया शरूयते योगः. कदा च चतु- 
थे दृतीयायाः प्रयोयः | यदा सम्पदानं साधकतमत्वेन विवदते 

1 
. 

श्य 
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-विवक्तातः कारकाणि भवल्नीति कृत्वा, न तु सभा . वतः । चिवन्ता 
-लौकिकी समाध्रीयते न प्रायोगिकी। दिवः कमं च । करणे कमेविचक्ता 
करणि चना च ! इदमत्राच्रतं स्याखयेोच्तुः शिष्टस्य । ये द्ेर्बिजिगी- 
पतेऽच्लानप्यसो विलिगीषते 1 अविजिता अक्षाः कथं देवने जयाय 
कल्पेरन्निति स ॒तक्छयते ! कर्मः करणसंज्ञा वक्तव्या समस्प्रदानस्य च 
कमखंल्ञा ! इदं दानाथं यजिमधिकरत्योक्तम् । पशला रुद्रं यजते ! अयं 
भावः । अचर पूजातात्पयैकं दानभिति दीयमानेन पशनाऽभिपृजयामि रद्र 
-भित्यभिपेतति यजमानः, तेन सत्यपि दानक्रिया निगीर्यते पूजनेनाध्यारो- 
पपितेन 1 ततश्च कारकविपयंयः सिद्धो भवत्यवाचनिकः । इयद्धि प्राभवत्यं 
विवक्ताया वुद्धिनिबन्धनायाः 1 श्रधिखोङ्स्थासां कम, अभिनिविरष्धे- 
त्यादिषु विवक्तं देतूञ्रत्याधिकरणस्य कमंसंज्ञाचिघानं दश्यते । विशतेस्तु 
निरुपसर्ग॑स्योपसर्गान्तरसहचरितस्य च प्रयोग उभयी विधन्त दश्यते । 
मधुनि विशन्ति मघुकराः, मामं प्रविशतीति! कचिद् गृदीत इव केशेषु 
मृत्युना धसेमाचरेत् ; लाने यद्ये हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यत इत्या- 
दिषु करणेऽधिकरणत्वं विवत्तन्ति लोकिकाः । तत्र तेनेदमिति सरूपे इति 
त्र शीयं लिङ्खुम् । कसंणोपि कठर॑मावो दृष्टः ! कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रिय 
इत्यत्र तसप्रतिपत्तेः 1 कमणोऽधिकरणविवक्ता;ः यथा-तस्मिन्प्रजहर्यधि 
सवं एव । तं प्रज रित्यथंः 1 बलाहके विद्योतते विद्युत् 1 वलाहकस्या- 
पाययुक्तत्वादपादानसंज्ञा प्राप्नोति ! आधारविवत्तायामधिकरणसंज्ञा च 
-मवति 1 अपादानयुत्तयाणीति वातिकमत्र लिङ्गम. । कचित्सम्प्रदानधियम- 
पोद्याधिकरणमुसरक्तन्ते कुशलाः प्रयाक्तारः । तदयया- 

न्यायेनाजनसथस्य वधंनं पालनं तथा । 
सत्पात्रे भरतिपत्तिन्च सजबृत्तं चतुविधम् ।! 

इति कामन्दकः; समसन्राद्यणे दानमिति च सनु; दरिद्रान्भर कौन्तेय 
मा यच्छेशरे धनमिति भारते । वितरति गुरः प्रात्ने विदां यथेव तथा 
जड इ्युत्तरे यमचरिते ! सवत्र चामीपु प्रयोगेषु तदस्मिन्दरुदखयायलासश्चु- 
उ्कोषद् दीयतत ( पा० ५१1४७ ) इति वचः प्रमाणम् । 

लभेणिच्यणौ कतुः कसंत्वाकमत्वे दृश्येते ते अपि विवक्ञयेव व्यय- 
१ सती अपीतिच्छेदः 1 

# 1 
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त्ते] प्योष्यकुः कर्मं यथा-इमौपहासिरयनाणवकं लम्मय तदभावो यथा-सितं सितिश्रा इतरां युनेषेु्िसारिभिः सौधमिकाथ 
रम्भयन् इति । श्रकररव लभेरथः।-तथापि स्वा आािगतिूथिवेपि र्ित्योः काय॑करणंयोरभेदोपचारः। तत पिवकतायशाहलभिः कचिलमा- ए्युपसज॑नां गतिमाह कचिदुगतयुपसर्जनां पर्ति । आायसाणवकोऽसंनि- हित इदागमनेनौपहारिकं लभतते! एवं लभमानं तं ्रयुडक्त इति तं लम्भ 
यति। चतर सष्टमेव गतिः प्रथानम् । लब्धुरसंनिषेयुस्यां गतिमन्तरेण् 
तल्भेरथोगात् 1 द्ितीयेतृदाद्रये गतिनस्यिव । न हि सितिमा युनेवपु- दपतीति शक्यते मुस्यया वृतया वकम् । व्यपेसिवदववेन तृपपयते प्रयोगः । वयक्तमत्र प्र्षिरव प्रधानमिति विपेकः । 

धातूलामधान्तरसदक्तमादपि व्यतियन्ति कोरकाणि । यथा-सिद्धतः 
तर्ोयं क्य कमैलमा्रीकरणे च करणलम् । यथा मेषोऽतं 
सिद्धति, सिच्चवीवामृतेवपुरिति । एवं ददापिकमणा सम्बद्धस्य न सवत्र 
साना । न दिं दातिः सवत्र पर्ललापादपूरवके द्रब्यत्यगे 
पतते ! वाप्य न ददाल रुं चित्रगतामपी ट्ल्ाने दयते 
दीयन्तां पतायणि ( विद्शालमलिकायाम् ), कवाटं देहीत्यत्र च परिथा- 
नेप दयते 1, ते गृहेऽ्िमदहुः, प्रतः पं ददाति । पूर्वत्र वाये गृह्य समध्रानत्वं न ददासि नते वत, त्य चाधिकरणापत्त । यप 
रत्र हननं षतोपि तत । ददातिरतर स्निधापने वर्तते । तत्सम्बन्धापे. 
तया प्त इति पी स्वी शकि शदधयामिति भ्वादि पठते धाः | 
शङ्का च भयम् । तेनाधरमन्छङ्कते साधुर्वपादानचाऽ्मसय सिद्वा । 
स एवाद्गूवे उक्तायां वर्तते! तत्र रम॑तमेेष्यते थया प्ैयधर्ममा- 
ते मूढः । सन्तो गुपिनिनरायां पयते । स यदा िन्ापिकायो 
-सिघत्तौ विवक्यते तदा पापाञ्चुगुप्सतं इत्यपादानता निधाधा ^ यदा (| 
ऊेवलायां निन्दायां प्रुनितपतदा कर्ैलमेवानवदं गिषुष मरिष्यति । 
यथा--किं त्वं मामजुगुपसि् इति भरौ । इु्तेर्न चापयेनमिति 
(९ २।२६६ ) यज्ञवल्क्यसतौ । ्वलीपूनि्ीर्ण निजेवाजुगुसतेति कथासरित्सागरे द्वितीये वत्ते । जनापवादमात्रेण न शुगुप्सेत चात्मनीति 
-जज्यमीमसायां कविरहस्य द्शमेऽष्याये । यद्रा तद्रा भु { भागव 



चिद्ततः कार्छाणि भवन्ति 1 १९२. 

स्वाद्शानि चु वीररन्नानि न जात्या जगुप्सतःइति वालरामायसे द्वितीये- 
ऽ । अपूर्वा हरतिराहनने वत्ते ¡ यदा चायं प्रासनेभिम्रेयते तदन्द्राय 
वजरं प्राह्रदिति तैत्तिरीयत्राह्यणप्रयोगे क्रियया यमितरैत्ति सोपि सम्प्रदान- 
भिति वचनेनेन्द्रस्य सम्प्रदानता सूपपादा । क्ियार्थोपपदस्य च कमंणि 
स्थानिन इति चा विभक्तिः समर्थनीया । यजतिर्देवपूजासंगतिकरणदानेपु 
पठितः, देवान्यजत इत्यादि 1 यज्ञाहरणेपि वर्तते, अश्वमेधेन यज्ते तत्र 
विशेपाकाङ्क्ञायासनमेधे द्रव्यवुरदधि _ विधाय . करणस्वेन तत्परिग्रहो 
व्याख्येयः । अश्वमेधवुद्धया हारीमूतयेति वा नेयम् । जयतिंः परो 
परसषटोऽभिभवे वर्तते 1 तथा चारीन्पराजयत इत्यादौ कर्म॑कारकसुपपद्ते । 
यदा चासहने भ्रयुभ्यते तदाऽसोटोर्थोऽपादानम् 1 अध्ययनास्पराज यते 
प्रसत्तश्छात्रः । ॥ ६ 

क्रचित्कारकमात्रस्यायिवक्ता, सर्वन्धस्य चेव विवन्ञा । यथा मातुः 
स्रवतीति \ अचर माद्सम्बन्य स्तेद्ददिकं स्मरसीर्यर्थः यदः कच्थिन्प्ू- 
विश्लेषटुःखमश्डवानः शिशुमपरं वाऽम्बया सस्नेहातिरेकं लाल्यमानं सदयं 
वाऽवेच्यमाणमालोकते तदा मय्यप्यम्बेवमाचरदिति भवति तस्य मातुः 
स्मरणम् । अन्यदा चाकरत्या संवादिनी योषां रथ्यया यान्तीं निशम्य 
सादृश्यम्रस्ययेन प्रतिबुद्धसंस्कारो मातरमेव स्मरति सान्तातच्› मावमूर्भिरे- 
वास्योपतिष्ठते चेतसिः तदा भवत्येव कमैकारकस्यावकाशः । एवमन्यत्रा- 
पि 1 शुकनासस्यपि मनोरमायां तनयो जातः । अन्यत्र जनकस्य करतवेऽ- 
पारानत्वे वा सत्यप्यत्र तदविवक्तायां कस्येत्याकाडन््तायां शेपे पष्ठी 1 

उ्यायामष्षुरणगात्रस्य पद्धचासुदरतितस्य च । 
ज्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवेरगाः ॥ 

इति काशिकायायद्धारे व्याधयो व्यायामघ्ुरुणगात्र्य पुरुषस्य सान्नि- 
ध्यसपि नाधियच्छन्ति संरपशनं ठ दूरायेतम् इसि बिवक्तया शेपे पष्ठी 1 
तुरीये चु चरणे कमैतविवक्तातो द्वितीया । भभ्बादीनां योगे षष्टी चतुर्थो 
-च द्प्येते इत्यल्पसुक्तं दीक्षितेन तीरे बोपरिष्ाद् व्यक्ति यास्यति ! तत्रालमर्य 
चतुर्थी, स्वाम्येऽधिकारे वा पष्टीति विदेकः । प्रभवति मल्लो मल्लायेति 
चतुथ्यीः, प्रभवति सस्य कन्यकाजनस्य महाराज इत्यन स्वाम्पे पषठया 

१ रपरा । श्वमेश्यौरादिकात्कत्वायां ल्पम् । नान्ये मितोऽटेताप्रि तिं मित्वाभावः । - 



¶६ प्रस्तादतरङ्धिणी ॥ 

दशनात् । विधिरपि न येभ्यः भ्रमवतीति भ्रैहरिपरयोगे त्वलम्थंता कथं. 
चित्समथेनीया । स्वाम्ये सधम्यपि च्यते । प्रमवन्त्योपि हि सवपु कार- 
णकोपा मनस्विन्य इति मालविकायाम् 1 सूतेषु च स्वाम्ये सप्तम्या लिङ्क 
मस्ति । तथा दि सच्चकार: पपाठ--स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्तिप्रतिभू- 
दुक्तेघेति । स्वाम्यादिशब्दयोगे सक्तमीमतुशासत्सूत्कारो-न ` प्रतिपेधति 
तां खमानाथेकेन श्ष्दान्वरेण युक्ते! आतोऽनुत्सूच्च एष स्तमीप्रयोसः 
केः । फलानां सहित इति करणस्य शेषषिवक्तया पष्ठी । शेषविवक्तैव च 
नियता सुहितार्थयोगे करणस्येत्याहुरिति काससूत्रटीकायां जगद्धरः। 
““पूरणगुणएडदिताथंखद्ठययतव्यसम।नाधिकरणेने "ति करणस्य शेषवि- 
वत्तायां लिङ्कुसप्यस्ि। तेन “अभिस्ठप्यति नो कढठैनापिगाभिः पयोदधिरि 
ति काचित्कः पाठ आअगन्तुकोऽसम््रदायः। वेदेपि करणाविवक्तायां पणी 
द्यते -अवुकामं तपयेथामिन्द्रावरुण राय आ (छग्० १1१७२) । इति । 

अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं पशम् । 
वैवस्वतो न दृप्यति सुराया इव दुर्मदः ॥ 

इति वसिष्धमसुत्रे । ६ 7 
चिरस्य दृष्टवा कशां राजानः सवं एव ते । 

अभ्रतस्येव नाठप्यन््रक्तमाणा जनाद॑नम् ॥” 
इद्युयोगपवंि (६४;५१ ) | “पाहि दृप्ताय न ` वारिधारा स्वादुः 

सुगन्धिः खद्ते तुषारेति सन्टमञ्च्छ्ीदपोष्यतरालु्रलः । माघस्तु थवा 
त्रयस केन तप्यत इति करणमवज्ञायाधिकरणत्वमा द्वियते । तदस्य 

स्वातन्त्यभिति किसु तत्र वक्तव्यम् । ` 
विवक्तथा कटेकमँदिठ्यवहारः सवे इति प्रसाधितं पुरस्तानिदि- 

ता ते ते पदेशा यथाविवक्तघुपप्लवमानाना? कारकाणाम् । तथापीद- 
मन्रावधेयम् । न हि भयोक्त्रा निरवपरहं यथा तथा शक्यं विवदितुम् । 
नेद तस्य स्वश्छन्दः प्रवतंते । विवक्ता हि कुलवधूरिव न लौकिकीं प्रयोग- 
सयतदामतिक्रासति 1 विवक्तय नियतत्वात्सत्यप्यपाय धनुपा ̀ विष्यतीति 
सवतत, न धलुपो विध्यतीति । व्यधनक्रियायं धनुप्करणं.न, अपितु ' 
निःसरतां शणामेव करणत्वमिति श्॑यमवैयाकरणानामपि न न विदि- 

१ नियमनानाभ् । २ अविरोपसम्पन्नोऽचिरादेव युरमुपशविलषटो वैयाकरणो 
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न्तम् । तथापि परमाथं निरूपयंस्तथा च प्रयुञ्खानो लोके टेष्यतां यातति। 
-कंसपाज्यां सङ्क इ्येच भ्रयोगो न तु कंसपात्या इति ! कंसपात्रया उदुष- 
त्येव त्वोदनं अङ्कते ! तेन तस्या अपादानता सिद्धा । तामविवक्तित्वाऽ- 
धिकरणतेचाथ्युपेयते । अपादानविवन्तयां पञ्चमीं प्रयुज्ञाचो वादं भवस्य- 
पशब्दभाक् । अन्यत्रापि विवक्तानेयत्यं दश्यते । गतिवचनानां धातुसां 
भयोगे यानस्य करणत्वमेव विवच्यते न जातुचिदधिकरणत्वम् । रथेन 
यातीत्युच्यते न तु रथे यातीति `यद्यपि रथोऽधिकरणशक्तेरित्ि नाप- 
ह्यते 1 यानशच्दो हि करणसाधनः । अपरे यानप्यायवाचिनोपि कर णतां 
न जहति । तथा चात्मनः पदं विमानेन विगाहमान इत्ति रघुकारस्य 
म्रयोगः 1 अछाध्याय्यां तत्र तत्र तक्षिञ्ञेपलस्म इमां मयोगपद्धतिं समथंयते । 
व्यकरणम्? ! बहत्यनेनेति वश्च वाहनम् । करणे यस्यान्तं निपा- 
स्यते । "दाम्नोद्खयुयरुजस्छठवदसिसिचभिहपतदरनदः करो" इत्यनेन 
न्व पत्लधातोः करणे ष्रूणा पत्रमिति व्युत्पायते । पतति 'गच्छस्यनेनेति 
पटं वाहनम् । यानमाचरस्य करणे वमेकान्तिकमिति श्चरत्तिः ( ४४1८ ) 
"इति शासतसपि द्रदीयो मानम् । हस्तिना चरति हास्तिकः) शकटेन चरति 
शाकटिकः | यो गत्यथेधातूलधिश्रत्य क्तो नियासस्तस्यं बह्यादयो धावयाद्- 
यश्च गमनीयाः भवन्ति । किच्च न केवलं ख्यं यानमपि तृपचरितया- 
नभावा अपि भावाः करणत्वेन उयव्रह्धिरन्ते न च व्यभिचारं सहन्ते । 
स शानं न्धेनोवाह ८ दहितोपदंरो ), स्कन्धेन भारं वहतीत्यच्र स्कन्धे 
यानत्वाध्यारोपेण करणत्वमेवाभिग्रयन्ति न कदाचिद्धिकरणत्वम् । तेन 
स्कन्धे भारं वहतीत्यपप्रयोगः । व्यत्रार्थे कवीनां प्रयोगा उपोद्रलकाः केचि- 
निदर्श्यन्ते । भयश्चाप्सरोविशभ्रममगडनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्विभर्ति 
{ धातुमत्ताम् ); “मध्येन सा वेदिविलममध्या वलिं चार वभार 
वालाः, “तयेति रेषासिवं सठराज्ञामादाय मृध्नां मदनः प्रतस्थे, “गाम: 

व्याकरणत्याध्येता प्रथम्वेयाकरण इच्यते ! ततने अ्रथमोऽचिरोपसम्नत्ताविति स्वर- 

सूरं अमाणम् ) 
१ टन् प्रत्ययः \ णत्वं सांदितिकम् । २ नियमः । समु निविषु चेति पाक्षिको. 

वन । २ छृत्यानां कर्तरि वेति कतयचुक्ते षष्ठी । ४ प्राप्या मराह्मा इत्यथैः ६ 
सोचरीजृता इत्ति याचत । [र 
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धास्यत्कथं नागो रणालमरटुभिः फणे रित्ति च कुमारे । (गुणालुरागेणं 
शियोभिरुदयते नराधिवैर्माल्यमिवास्य शासनमिति फिराते । श्रन्रोदाह्- 
रणेषु गतिर्वा. प्रापणं वा नार्थो, येन करणस्थाचकाश्टः स्यात् । धारणमेव 
तु सवेच्ाभिप्रेयते 1 तेनाधिकरणच्व प्राप्नोति । करणं चेह निवान्तमसत्। 
अधिकणं च प्रमा्थंसत् । तथापि करणत्वमेव विवक्षन्ति शिष्टा इति न 
बहन्वाख्येयन् । । 

अन्यत्रापि विवत्तानियमो दश्यते ¡ “रस्मिष्विवरादाय नगेन्द्रसक्तां 
` निवततेयामास यपस्य ट्टि"मिति रघुकारः । “गृहीत इव केशेषु मद्युना 
धर्ममाचरेत् केगोयु जग्राह याज्ञसेनी दुःशासनः, शिरद्युपजित्रत्यम्बा 
डिम्भम् , कण्ठे गृह्णाति श्रियां कान्त इत्यत्र केशशिरःकर्ठस्याधिकरणताः 
लोके नियता । अन्यथा सम्मान्यविमक्त्यन्तरं भ्रयुज्ञान्ते जनो ध्रशते 
व्यबह्मरर्व्तन्या अक्तिगतं्च लोकस्य भवति ! तेन यथान्यत्र सदुदाचारो 
रकणीयः, श्रौती स्मार्त वा व्यवस्थितिरास्थेया तथा बाङ्मयेऽपि लोकप्र- 
तिष्ठितः शिष्टजष्टो ज्यवद्यारः सततं शीलनीयः साभिनिवेशं चानुसतंज्यः । 
येन दैभ्येषा बागशकतैरभिषादमिव्यवकीणा मा स्म भूदिति शम् ॥ 

कारकाणि विवक्तात इति राद्धान्त ईरिततः। । 
व॑रो व्याछृतित्रैयोनां सोद वैशब्यमापितः ।। 
निदश्॑मोपपत्तिभ्यां स्थुखाखनननीतितः। 
अक्र खतिसाधित्य भूयो भूयः समर्थितः ॥। 
इयं नो व्याक्रिया भूयाद्विनोदाय विजानताम् 1 
ोधाय च विनेयानां शाखाथं निश्चिचीषताम् ॥ 

(६ ) करोतिन्ष स्वैधात्वथालुबादः क्रियते ! 
अनेकार्था धातव इरि वैयाकरणाः प्रतिपन्नाः ! घाठुपारायणेष्वयेनि- 

ईशाः.अकारपरतयाः कृतो नाथ॑परिगणनाय । तत्रैको सुख्योर्थो गौणान्यर्था- 
न्तराणीति नावश्यं ञ्यवत्िष्ठते । ् रवतेरेकोनविशतावरथेपु गुणभ्रधानसाव- 
-कल्यना शाज्रपारीरेनापि विदुघा न शक्या समथंयितुम्। अनिषिषटेष्व्थेपु 

१ वर्तनी पद्टत्तिः। २ द्वेष्यः 1, २ बिडुषाम् । तियामधीते वेद चेति ये 
रचि च्युल्यत्तेः ! भिषर्न्यतिरिक्तविद्रत्यरतयाऽपि खुलमा छस्य, रामायणादि अयोगाः 1 
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वृत्ता धातवः क्रियासासान्यादेव क्रियान्तरे वतंन्त : इत्यपि भायिकम् । 
चित्प्योजनवशादुपचारः संसाश्रीयते नाम । उपचर्यमाणा हि धात्तच 
किमपि कामनीयकं भजन्ते । उन्मीलति चक्षुरिति सख्यां प्रयोगो न 
तथा स्वदते यथा उन्मीलन्ति वेदनाः इति भाक्तः । सर्व॑धानेका्ंता धानां 
नापल्लापमहति । वपतिर्वीजसन्ताने पठितः, लवनेपि वतते केशान्वपतीति । 
दिशतिरतिसजंने पठित उन्नारणेपि वर्तते सन्दिशति बाचम् इति । 
शं स्तुताविति पठितः शंसतिदिसायासपि दश्यते नृञ्शंसति हिनस्तीति 

॥॥ 

च्ृशंस इति व्युत्पत्तेः ! इयं चानेकायेता मापरिच्छिश्रा) न हि सर्वो 
धातुरनेकार्थो न चकः स्वाथः । कश्चिदेव निदिष्ठाथंमतिरिच्य प्रदरत्तो 
दृटः । अल्पीयांसस्तद्यनेकाथतायाः प्रदेशाः । तदेतत्करोतिन्यतिरिक्तधातु- 
चिपयं न करोति क्रोडीकरोति. करोतेस्तु बाचामगोचरो महिमा ¡ सवं 
सर्वाथवाचकाः ( शब्दाः ) इति यदाचा्याः संगिरन्ते तत्करोतिविषये 
सुतरामवित्थं प्रत्यन्तसुपलव्येः । करोतिर्हिं सचं धात्वन्तरवाच्यम्रथंमभिः 
धातुमीष्टे । तत्रेययुपपत्तिः- 

करोतिर्हिः क्रियासामान्यवाची शक्तः क्रियाविशेषं धात्वन्तरवाच्यस- 
भिधातुम् ¡ यथा लिद्धसवंनास नपुंसकम् एवं क्रियासकनाम करोतिः । 
भिन्नानि लिङ्कनि नपुंसकेनेकेन समाख्यायन्ते । यथा-न तच्छा न 
तच्छिल्पं नसाविदयानसाकला। न तत्कमंनयोगोवा नाटके यन्न 
दश्यते 1 इत्यत्र यच्छब्देन नपुंसकेनानपुंसकानामभिधानम् । देवदत्त 
पठति यज्ञदत्तः णोति विष्युमिघ्ो व्याख्याति तत्रागन्तुकः क्थिदलु- 
यङन्ते किमिमे कुर्वन्तीति । अत्र करोतिना पठतिन्णोतिव्याख्यरातीनाम- 

, सवादः क्रियते } इदं हि. वस्तुस्वामाव्यं यत् सामान्येन विरोपाभिषानं 
चिरेपेण वा सामान्याभिधानम् । चरत्िगंमनसासान्ये पठितोऽजंनपूैके 
गमनेपि वतते भिच्तां चरतीति, अजेवंश्वरतीत्यथः । चदतिन्ये्तायां वानि 
पठितो भासनोपाथिक्ायासपि तस्यां दृश्यते वदते शाखे वादीति । विपरी- 
सतोपि क्रसो लच््यते-मचि गु्रपरिभापणे इति पठितः परिभापणमत्रेपि - 
चरते, किं मन्त्रयसे मित्र ! शंसु स्तुताविति विशिष्टे कीतंने पठितः शंसति 
-कीर्तनसान्नेपि वर्तते, सुतजन्म शं शति दछपायेति यथा । वद् व्यत्य 
दाचीति पठितो वदतिरण्यक्तायामपि दश्यते वदति बीरेति । शप अक्रो 
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(1 ड 

, पेजवने सपे ( मु° ८११०.) इत्यत्र 1 नि 
- करोतिना सासान्याथैकेन यथा विशेषाभिधानं मव्रति तथा दिड- 

, मात्रमिह दर्॑यामः। वितरति गुरः श्राज्ञे विदां यथेव तथो जडे। न 
, च खलु तयोक्ञाने शरि करोत्यपहन्ति . वेति भवमूत्तिपयें ' करोतिरभूत- ' 

प्रुभोवे । अध्र करोतिर्त्पादथतिना समानाथः । एवमेव भयं करोती- . 
~ द्यत्र । आदिकर्मस्यपि वत्ंते--चकरे क्तोभयिषं पुरीमित्यत्र रामायणे 
यया । काष्ठं भस्म करोति, सण र्डं करोति । अर छन् निकरे 
वतते । छुर पदानि घनोरु शनैः शनेः, करिष्यसि पदं पुनराश्रमे्मिन् ;- 
शनैः. शनैः श्यामिकया कृतं पदम् |. आ ृतिविरेपेष्वादरः पदं करोतीत्या- 
दिषु करोतिर्निरेपणाथंमाद् । अश्मरानमितः इर । करोतिरत्र स्थापने 
वतते [ दशम्यामुस्थाय पिता नाम करोतीत्यत्र गृह्ये करोतिः प्रयोगे निर्दशे 
वा व॒त॑तेः। एवं येष व्यवहार उपागतो रुदं यदत्र लोको धात्वन्तररयोयं 
न सष्यति । ब्रह्मणः प्रणवं इर्यादादावन्ते च ̀ सर्वदेति मनुवाक्ये करो. 
तिरुबारणे वर्षते । मन्त्रादौ मन्बान्ते चोङ्कारच्ारयेदिति तदथः । पदं 
मिथ्या कारयते ! अत्र मिथ्येषपपदा्छृोऽभ्यास इत्यात्सनेपदम् । अस, 
ृटुचारयतीतति चार्थः । शब्ददरं करेतीत्यत्र ` पाणिनीयेऽलशासने 
करोतिः प्रकृतिभस्ययादिविभागेन ज्ञाने वतेते | शब्द करोति ्कृति-- 
धव्ययादिविभागेन जानातीति शाब्दिकः । ̀ कलापिवेशम्पायनान्तेवासि- . 
श्यश्चेति सूत्रन्यास्याने भर्यक्तकारिणो गृह्यन्ते न ̀ तु शिष्यशिप्या इतिः 
वृत्तिकारः. । अश्र करोतिरध्ययने वर्तत. इति, पदमञ्जरी । ऋषयश्चक्रिरे 
धं योनूतच्ानः स नो महानित्ति ( मनुः ) । अत्र करोततिन्यंवस्थापने 
वर्तत इति मेधातिथिः । चिच्चिकः. रु, पादौ रु 1 अत्र करोती ` 

सेगापनयने उन्मर्दन च ` यथासंख्यं वर्तत” इति भाप्ये स्पष्प् । उदकः 
करोति पिष्धभ्य इत्यस्य पिद्रभ्यः सलिलं निवपतीत्यथः । तथा च गीता. . 
परयोगः--पतन्ति पितये ह्येषां टप्रपिर्डोदकक्रिया इतिं । कृतोदकं उपयुक्त .. 
जलं आचान्तः स्नातश्ोच्यते । अत्र करोतिरपय्योगे वतते । | 

.छुञो द्वितोयदृतीयशस्बवीजात्कृपाविति सूत्रे करोतिः कर्षणे ब्रतंते !' ̀ 
` ४ .-केत्रम् । ,वीजाव्रापेन सह षति. केत्रमित्यथंः | तया चः 

इति पठितः शपतिः .करोतयर्थपि वते. यथा वसिष्ठधापि शपथं शेपे 



करोतिना सर्व॑धात्वरथानुवादः क्रियते 1 १९८ 

मनुसंहितायां याज्ञवल्क्यस्पृतौ च प्रयोगाः--अरृतं च॒ -चरतात्देत्ात् 
` ( १०.।११६ 11 ), फालाहतमपि चत्र न कुयाद्यो न कारयेत् ( २।९५८ 1) 
इति । पदकार इ्यत्र करोतिस्वम्दे वरव॑ते । पदान्यवगहाति च््छिनत्तीति 
तद्रयुतपत्तेः { स्तस्वदयकतेषरिन् इत्यत्रानुदन्तः छप् विसर्गे वतेते । -शच्छ- 
त्करिर्वत्सः, शकृष्िरजवीस्वरथः । एवमेव मृजपुरीपे करोतीति मरुप्रयोगे । 
अज्ञं करोति, वचनं करोतीत्यादिषु छृनयनुदत्तौ वतंते । दारान्छुर्वीति 
सिद्धये, कृतदारः, दारकर्म, दारक्रियेत्यादिपु करोत्तिः परिह स्वकरणे 
वर्त॑ते ! शलारपाक इत्यनेन त्तष्पन्ने श॒ल्लाकरोत्ति सांसमिति प्रयोगे 
करोतिः पचने वतते । तथा च छृताङृतास्तरडूलाः, छतान्नम्, कृतान्न 
मितिप्रभ्तयः प्रयोगाः ध्रथन्ते ! सखमयाच यापनायामिति डाच शास्ति 
करोतिना योगे, करोति च यापनया समानार्थमाचष्टे। समया करोति, 
काले यापयतीति यावत् 1 ध्राप्तमवसरमतिक्रमयन्नेवमुच्यते 1 समापनेपि 
वतते । तथा च श्रीरामायणे प्रयोगः- एवं रवे पुत्रशोकेन राजन्का 
करिष्यसीति । मरिष्यसीत्यथेः । भारतसंहितायसपि यापने प्रयोगः 
चक्रु्तेनाभ्यनुज्ञाता दश वषांणि पच्च चेति । प्रतीतणेपि वत्तते- करोतु 
च्तणं मदर्थे, त्षणं ुविद्यत्र । सस्यादेश्टपथ इत्यत्र सत्यं करोत्ति ज्ाहछण॒ 
इति भत्युदाष्धियते । व्यक्तमन्र करोतिः शपत इत्यनथांन्तरम् । कचित्करो- 
तिरसिमशेने वतते न च ब्रशब्दं यो्तकमपेक्ते । तद्यथा--अभिप्द्य ठु 
य; कन्यां योद् दर्पैरए मानव इति स्प्रतिः { सनु. ८ 1३६७ \ ) । तिङ- 
न्तन्छरः प्रयोगान्रसवत्तमेनोदाहरणेन पय॑बसाययामः । नखान्करोतति; 
= त तद््थः। परःसदखसंबर्सरास्ययेद्याप्येवं ब्रूमो ̀ लोक- ` 
वाचेतीयमेवास्य रसवत्ता 1 

। त भूयांसो हृदयङ्गमाः छ्मयोगाः कृजोनेकाथेतां त्रुवते । अनवस- 
रोधं तद्ाख्यानस्य कालान्तरे तद्धचितेति व्याक्तेपो विपद्यः । तथाप्ये- 
क्ान्प्रयोगानप्रदश्यं न चिरन्तुमीर्मदे, परितोषात् 1 कर्म॑शब्दो घ्याया- 
मेपि वतते इत्यत्र कमेदेषाय्यत् इति सातनं लिङ्धम् । तत्र कमणा सम्पादि 
शोभि शरीरं कर्मसयमिति वृत्तिः । कर्मव्यायास इति च पदमञ्जरी 1 
चिकित्सापि कर्मोच्यते । द॑ंशच्छेदः पूर्वकर्मति श्रूयत इति मालविकाभि- 

१ अयं निवन्धो लवयपुरस्ये सरस्वततीसमाजे ज्येष्टेमासमवे तद्पवेश्ने वाचिततः । 
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पित्रे । क्धययने श्रुतमिति सतर कशब्दोऽपचारपर इति" पदयख्री 1: 

स्तेयमपि कम भरयते । तथा च क्तवा शरीरपरिणादयस्वेशं शिचाबलेन 

च वेन च कर्ममा्मसिति चाशवते प्रयोगः । कासा यन्धनालयो सयति । 

क्रियते वध्यते लोकेति व्युखततेः। पिद्भिदादिग्याड इति सूत्रे कारा, 

दम्ध दति गणसूत्रम् । स्ट करेति बन्धने वर्तते । यथा चाञ्जलि 

करतील । कतयशब्दः श्यथन्तो यातुराव्दगतमधंमराह । तथा दि तानि 

रसयाहतानीव विनश्यन्ति समन्तत इति म्ुवचनप् 1 कारिका यातन 

तयोरिति प्रायेणासरे पाठः! कनित्तारिका सतनृत्योरिति पथ्यते । 

तथा च कारिक दृत्तियातमे इति सवामिधृतं दुगंवचनमप्युङ्ूलम् । कारि 

का बिधरणलोकः । एवमिह करोतिन्यास्थाने वतेत इति नात्र -शङ्काः 

कोपि । णि्ञधिकः करोतिः शिषे वते । तथा चासरः--कारितिशिरि- 

तेः इहि । स्यादचर्डी' तु सुकेरेत्यमरे सुक सुखेन विनेयेत्यनर्थान्त- 

रम् तेन व्यक्तं करोर विनयते वरते । प्रियाशव्दोऽमरेण नवसवथेपु 

'पठितः-- ` ` ` ` ` ` ४... ् । 

आस्म्मो निष्कृतिः शरिता पूजनं सम्प्रधारणम् ।
 

उपायः कम चेष्ठा च चिकित्सा च नवक्चयाः ॥ इति 
। 

छन्न करमेणोदादरणानि--आरम्भे तावत्-स्ः किया सन्मूला 

सूपाणाम्। निष्कृतौ-महापातकिनां पुसां - मवेसाणान्तिका क्रिया । 

शितायापू-क्रिया दि दन्य विनयति द्रव्यमित
ि कौटिल्यः, करिया दि 

वस्तुहत प्रसीदीतिं कालिदासश्च) बियांयामपि दस्यते--रि् क्रिया 

क्य चिदात्मसंघयेति मालविकायाम् । पूजमे--अ्िि
या । सम्मारणे 

`( विचारे ) क्रियां विना को हि जानाति 
इत्यम् । उपाये । 

करियाः ! चेष्टायाम्--स्तम्मे निष्कियो जन्तुः रलये गतचेतन
ः । चिकित्सा- 

याभू-पुनस्वरे सयुलन्ने. क्रिया ू्वस्वरातुगा । शर्थान्तरेपि दश्यते | 

आदं च ग्ाानादिससकरपि. वतत इति| स गुरुः कयां कला 
वेदमस्मै परयच्छति । शौष्वदेदिकेपि युज्यते --्तो.न रोदितम्यं हि 

करियाः कायाः भरयत्नत त 

१ कानितशिवियते दत्यमरे पायनम् । =, 
~ 
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करोतेव्याक्रिधां नूत्ना निर्मितां स्मनीपया । 
अपयितेश्रे प्रह रमना विरमाम्यदम् ॥ 
सतोचर प्राथेये शुस्यान्गुणगरह्यान्विमत्सरान् । 
सालं पवरत्तास्ते विशन्तु क्रियामिमाम् ॥ 

( ७ ) एकत्ववदेन व्यवहारोपषाच्तेः 
सर्वस्य लोकठ्यवहारस्यानवयवेनं िपयासकः समुत्सादकश्च ब्रह्मत्मे- 

क्यवाद् इति लौकिकानां प्रायोवादः । चयं तु प्रतिप्ामहेऽयुकतोऽयषुपा- 
लम्मः । अचीध्यां चिच्नमिवेतत्कल्पनामाघ्रमिति । न हि कचिदप्यनतीत- 
ञ्यवहाराव स्थितिकानां सावि्यकानां छते कर्मसु मा स्म प्रवृततेद्धिं ऽति- 
पेधवचनं समस्ति । आ्रयौशवेदाविर्भूतपरप्रकाशा गुणातीता ब्रह्मातमैक्या- 
तुभूतिमश्ुवानाः 1 तानेव भगवत उद्दिश्य किं प्रजया करिष्यामो -येवां 
नोऽयमात्मोऽ्यं लोक इति प्रथते श्रुतिः । भा स्म हत कर्माणि शान्तिः 

; भरेय॒सीति मस्करिणीं चाचशिष्टः । श्रीशङ्करभगवत्पादा अपि न यस्मै 
` कस्म चित्कमविरामञुपदिशन्ति । एवं हि ते निराहः--पलङ्कासे ह्ययम- 

स्माकं यदू ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यतादानिः च्रतक्ृत्यता चेति । 
अत्र ननद्मात्मावगतिपूर्विका सवंकतंज्यताहानिसक्ता न त्वविशेषेण यस्यां 
करयाश्चिदवस्थायाम् । ब्रह्मात्मावगत्यां च सत्यां समाप्तकामत्वाश्नास्य 
कमेभिः कायमिति दीयन्तेम्नि । कृतं मय कृत्यं प्रान प्रापणीयमिति परः 
परितोपश्च प्रसूयते । अथ लोकसंगरहारथः तत्रापि प्रवर्तेत, नैक्यवादो विरन्ये 1 
इममेवा्थं सूयो भूयो वेदान्ता वेदयन्ति विश्वासदादर्याय-- 

आत्मानं चेद्धिजानीयाद्यमस्मीति पूरुपः। 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीस्मुसंभ्यरेत् ॥ 

४ (इति बृ्दारख्यके ) 
एतद् बुदूष्वा वुद्धिमान् स्याक्छृतन्रत्यश्च मारतं 1 

( इति गीतासु ) 
तस्मात्कमः न छुचैम्ति यतयः पारदर्शिन इति णुकायुमरश्ते भारते ¡ अत्र 

सवेत नप्रवुद्धोधिकारीति कम्मान्न्वध्यवसितं केनाप्यैकातम्यवादो वैदि- 1. 
१ कात्स्न्यैन । २ युतादित्वार्लुदूयद्। ३ विरलाः ! ४ परिनाजकानाम् । 
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कस्य लौकिकस्य च कर्मकलापस्य सयुत्सादेन सर्वान्सेतन्विभित्सतीति । 
एवं गलितदेदाभिमानानां सूपपन्नापि कर्मणो चिरति्नतराुपपदयते तद- 
भिमानवतामिति न चोदते तैर्थिक? । 

एकत्ववाद्ः खलु थथा व्यवस्थापयद्युपपादयति च लोकन्यवहारं नु 
तथेतरक्किञचित् । नयकोविदास्तावदात्मौपम्यदृ्टिुपदिश्य सरुवनमादक 
भावयितुमीहन्ते। तथा चोदाहरन्ति-- 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ इति । 

मन्यत्र च भारते युधिष्ठिरं प्रति व्रहस्पतेः- 
्रत्यास्याने च दाने च सुखदुःखे भ्रियभ्रिये । 
श्मात्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ।। 

इत्युक्तिः । बिदुरोप्याह-- 
न तत्परस्य सन्दध्यास्मतिक्ं यदात्मनः ] इति । 

अयं चौपम्यवादोऽनात्मवादिनः सुगततस्यापि संमतः तथा द्द 
रथा अह तथा एते यथा एते तथा अहम् । 
व्मत्तानं उपमं कत्वा न हने्यं न घातये ॥ 

८ इति सुत्तनिपाते )` 

न केवलमेतरेशजा अभ्युपयन्ति भरोचयन्तिः चात्मौपम्यं बाह्याः 

धतीच्या अपीत्यहो हदयद्भुमत्वमस्य । त्था हि खिस्तस्या्ीदममिस्रतम् £. 

एवं हि स मवानलुशशास-आत्मवत्मतिवेशिनि वतंस्ेति । सत्यमिय- 

मार्मौपस्यदृ्टि्हूपकरोति लोकस्येति सच्ितं तद्धादिनां -यशः। प्रात्मौ- 

पृम्येन. वर्तमानो जनो.नापरासस्यति परस्मा इत्यवितथम्। ्रात्मनो दतिम- 

कामयमानो मैषिष्यति परं इन्तुम् । सवस्य युम्नस्यापहारमपद्विपन्न पर 

कीयमात्मनाऽपहरिष्यति । वृद्धौ परसाचिर्व्वमपेक्तमाणः स्वरयमपि तस्या- 

चरषयतीत्येवं साधीयो निरवद्यति लोकयात्रा । सर्व॑ मैत्रीसुन्मेषात्क- 

दगाजागरणाच _शामिष्यति वैरम्, विशरमिष्यति _विरोचः, दव्य वैरम्, विश्रमिष्यति विरोधः, दक्लिष्यति 

१ मर्यादाः! २ विधीयते, श्रनुशिष्यते , ३ शराल्तकारंः । » जगतः 
कश्याणम् । ५ साधयितुम् 1 & सादाथयम्र् । ७ दल विशरण इत्यकरफरोपि । 
तथा च भत्रमूतिभयोगः--अयि प्रावा सेदित्यपि दलति वन्रस्य हदयमिति 1 
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दरररः, वरस्य॑त्यादरः, दरि द्धिष्यति दारिद्रयम, विग्लास्यत्यासयः। किं बहुना } 

-हसिष्यत्यशर्म, चु हिष्यति प्रेम, अभ्युदेष्यति स्थेसेत्यतिभूमसिमानन्दस्या- 

धियोदयति लोकः । 
त्र कशथ्चिच्श्ङ्कते-ननु यन्नाम समालुदरुलं तदेव परस्य; यच भ्रति 

करं तत्तस्यापि तथैवेति कथसियमनुमा प्रमा स्थात् ! दृश्यते हि लोके 
यदेकस्य प्रियं तद्परस्य चिभ्रियमिति । आमणन्ति चाद्ुला यदेकस्यामिषं 
तदन्यस्य चिपमिति । तथा हि हितयरुपदिश्यमानमभिरोचयति सुधीः? तदे- 
बात्यथं चिद्रेष्टि मूढधीः । उपदेशो हि मूखाणां प्रकोपाय न शान्तय इति 
च नीतिविदां डिख्डिमः। इदं चेद् चिगर्यं शान्तस्य समाहितस्य चिर- 
क्स्य मानज्ञो न मसंसग्भवतीति किमेतावताऽससाहितस्यापि स डः 
खाय नेत्यनुमेयं भवति ! चिवेकिनो जनक्रादीन् मिथिलादादोपिन 
दःखाकरोतीति किमन्योपि रवस्य दाहेन न दुःखायिष्यतं इति शक्यं 
कल्पयितुम् । सुरापाणं हय सुरापस्येति किसपरानप्यसौ सुरां पाययित्वा 
ध्रियाक्यात् । किच्च । आरमोपमस्तु वतमानः शठः सवत्र शान्यमुखेत्त- 
माणो सायाचारे युलमां युक्तिसमुपलभमानोऽव्यादितमाचरिष्यति सतोः 
पीति चेत्--अस्थाने शद्धितं ते । रुचिवेचिच्यमेवादथ । नेतावतौपम्यट 
षिरपदिष्ा टुटा भवति । प्ररत्रे व्यवहारम्रमावृत्वात्तस्याः 1 व्याञुगधस्य 

चिश्रान्तरंय विच्िप्तस्य ग व्यसनिनोपि शटस्यापि वा यथात्मा प्रियस्तथेव 
यदि परेषु वतत खः, न हानये कल्पेत ! व्यासुग्धोपि नेच्छति दिंसितु- 
मात्मानमिति कुतः पराञ्जिर्दिसिपेत् । शटोप्यात्मनि विप्रियं न सहते इति 
कया युक्स्याऽपरत्रातिसन्धानमाचरेत् । कामं शीघुनि प्रसक्तः तरां तत्र 
रमतेऽन्यांश्च रमयितुमिच्छेत् तथाप्यनिच्छतस्तत् पाययितुं नर्हित् । यथा 
ह्यस्यच्छाचिवातः प्रतिचरूलोऽनिष्टम्रयतेना चानिष्ठा तथेवेतरेषामित्यात्मौ- 
यस्यं चारयति । ्ात्मानष्रुपमानं छृत्वाऽन्योषि चेदन्यस्यापकतु न रसते 
कैव कथा सम्यण्दशनोपपन्नेषु भगवस्सु जनकम्र्तिपु । ते हि निष्कारण- 

१ रासः। र वर्धिष्यते! ३ द्रविणस्य । ४ कतंवेदनायां वयद्। ५वा 
भावकरणयोरितति णत्वम् । & हदयस्य त्रियम् । ७ व्यक्त्यन्तरे । > शीधुश्द् 
पुंसि नुंसकेच 1 



-२०४ ` , भस्तावतरद्गिणी । 

खदोऽस्य लोकस्याशोकाकुलस्थ ¦ वयं तु विश्वसिम मोहस्मदं मतं संय 
महदिति महयन्नपि लोकाभ्युदयिकमिक्तिं चाभिमन्यमानोपि सत्राडवरः 
दजीव आत्मौपम्येन चेद् व्यवाहरिष्यन्न वलादार्थ्यरराहयिप्यदेतदितत । 
"शवं चात्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेदित्यन्यभिचारि वचः। 

अस्मि्ात्मोपम्यदशंने तदाभिते च ठ्यवहारे ब्रह्मात्मनोरक््यमात्मन 
न्वाथादापन्नमनानत्वमेव वीजम् । न द्यस्योपपन्त्यन्तरमन्यत्र बदह्यास्सक्य- 
वादात् । सवं खल्विदं जह्य; तन्तवमसि श्वेतकेतो इति दि परमथः । तत 
उपपद्यत एव यथाहमात्मनि वतं तथा परेषु" परत्वेनाभासमानेष्वपि वतत- 
येति । वास्तवे नानात्वे तु साटश्यबुद्धिरुपदिष्ा शषा स्यात्तभिबन्धनश् 

ञ्यवहासे न हितः स्यात् । अयमेवार्थो भङ्गवन्तरेणख मलनाऽपि प्रतिपा 
दितः। तथा द्येकत्वमुरसिक्रव्येवाधमांचरणाद्टिरन्तुमहंति देदीति स्मरति 
भगवान्-- 

सवमात्मनि संपश्येत्सचासनच समाहितः । 
सवं ह्यात्मनि संपश्यनाघर्मे छ्रुते मनः !\ इति । 

इपूर्ते धमं इति श्ाणि संवदन्ति न च विवदन्ते । यथा चेका- 
त्म्यवाद् एव तत्रोपपत्तिः केवला तथ। भूयसे निर्वचनाय किञ्चिद तरूमः। 
करूपारामतदाकादीनि मया लोकटष्ठलाय निर्मेयानि | दरिद्राति मे प्रति- 
वेशी स मयोद्धरणीय इति शाखं विधत्ते । कया रीत्येदं मत्कतन्यताभि- 
यर्तीहि न बुद्धि्युपारोहति । कथमहमविपद्यवेदनया करोशन्तमनुक्रोशेयप । 
कथं वा श्चु्त्ञामं भोजयेयम् । अनाघ्रंतकलेवरं शीतातं वा प्राघरत्य सुंखये- 
यम् । भ्रमीतपिकस्यासाधनस्य च्छाच्रस्योपयांमिति न बुद्धयुपग्रायं 
भवति । परम्परीणमपि विधानं युक्तिविरहादपेशलसिति नाचुष्ठेयं भवति 
प्रत्तापू्ंकारिणाम् । तस्य तस्य षिधुरस्यानुत्रहाय मयेदं विधेयमिति तु 
स्वभ्रक्प॑परः परपकषयिशुनमिति नितान्तमरुच्यम् । नक्तन्दिविममियुा- 
नेन विगलर्घ्ेदकायेन विविधं व्यथमानेनं यन्मयार्जितं तदहमन्यसय 
न्यस्य कस्यचिच्छृते कथं चिनियुञ्जीय । मदीयं मदथः च तद्धनं न जन- 

१ स्वेभ्यो महत्तरम् ! २ पूजयच् ¦! मह पूजायां चुरादिरदन्तः। २ लो- 
कस्य शभ्दुदयिकम् › श्रभ्युदयः श्रयोजनमस्येति । ४ द्येय ‹ ५ परम्परामदु- 
भवतीति परम्परीणं पारम्पर्यगतम् । 



का नाम हिन्दुता, कथं चेययुषकरोति खोकस्य ? २०. 

, कीयं ' भवति ] न्योहमन्ये च ते । सम्परतयुपकरताः कालान्तरे प्त्युपक- 
रिष्यन्ति ।तवेत्येवमपि व्याख्यायमान उपकारो न. म्कर्त्यतामापयते । 
एवं अरोचितोप्यदमुपकुयी न बोपङ्कयौम् । न तत्र॒ से कासचारवाधः ; 
प्रत्याशया चानुषीयमान उपकारः पण्यविनिमयान्नातिभिन्तोऽपणास्यो 
भवतति! एवं स्थिते शासखेणालुरिष्यमाणो लोकेन चाद्रियमाण उपकार 
उपपत्तिमयेक्तते न च लभते । रेकार्म्यरवीकार एव तस्योपपत्तिः । यद्यहं 
परं टुगतसुद्धरामिः आत्मानमेवोद्धरे । परं चेदतुगृह्णामि, आत्मानमेवा- 
सुग । परस्य साचिव्यं चे्करोमि, आत्मन एव साचिव्यं कुवे । इत्थं 
च शाखविधिरुपपंनो भवति । परेण केनापि कतव्यभारोऽयं मयि न्यत्ते 
-पीत नेदानीं क्लिश्यते वेतः । सर्वोपक्रियात्मोपक्रियेति सिद्धेऽलदं 
जागरिष्यत्युपचिकीपां -मयि । नात्र शाखचोदनामपेक्षिष्ये नोत प्रयु. 
लौकिकीम् | 

अर्वाग्शः किल भवेक्छुत एप गम्यो 
मादृग्जनस्य तसं विपयो गभीरः । 

वु द्धिभसत्तिविधयेऽनुखताऽतुर क्ति 
शास्त्रे तथाप्यजनि मे विरतौ सहाया | , 

लास्यं विव्रृतिरियं विपश्व्वितां मे 
संरद्धयं प्रचितधियां सदा सुदा स्यात् । , 

संभिच्ये जगति युधा सिदासलं स्यात् 
। सन्तत्यै जननिवहस्य कमरणां स्यात् ॥ 

(८ ) का नास हिन्दुला, कथं चेयश्धपकरोति खोकस्य ! 
हिन्दुता नामेह भरतभुवि कालपथेयेण लब्धोदयानां विचारचिक-- ` 

त्पानां समन्वय इत्यम्युपगसो ` विपधिताम् । रुचिवेचित्यासात्तिसिकभ- 
तिपत्तिसाम््यानुरोधाच्च येन केनर्पिद्टेन मार्गेण प्रस्थातुमभ्यतुन्ञायन्ते 

लोकाः 4 उक्तं च वैयासिक्यां संहितायाम् 

१ जनस्येदं जनकीयम् । जनपरयो चेति च्छः कुगागमय ; २ पणा- 

प्रतेः स्वुत्यथेकाण्ण्यति ननि च रूप्रम् 1 ३ प्रतिस्वं यथास्वं भवं ्राततिस्विकम् । 



व्व 

२०६ , भरस्ताचतरद्विणी । 

वेदा विभिन्नाः स्परतयो विभिघ्ना नैको ऋषियंस्य सतं न भिन्नम् 
धमैस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ।। इति । 
हिन्दवो डि सवं सतदवैधं सहन्ते । च्त्रैकव मते. स्थितो यथा वाकर्म- 

णोः स्वातन्त्यं सजते तथेव मतान्तरे स्थितः । ̀  नैतावतैकध्यापरोऽक्तिगतोः 
मवति ! एकत्र मते मतसमुदये वाऽ्छर्वाण॒ः प्रत्ययं न जातु हन्ति प॑ 
स्तान्न चाचस्तात्। यथा जेमिनीयस्यभ्युपगतो मोक्ञोऽप्रतिहतस्तथेव काणा- 
दस्य तथेव चं क।पिलस्यानोधरस्य । यथा प्रणतैमकतुलभः परमेश्वर- 
स्तथा पातज्जलेध्ित्तव्रत्तिनिरोवेनापि ! यथाऽज्यक्तप्रध्यानेन सिद्धिः 
न्काभिता भवति तथा व्यक्ता्चनयापि ¡ न खड मतविरोपाङ्गीकारानङगी- 
क(रान्वायत्तौ स्वः प्राधिनिरयपातौ । न हिः केवरं मत्तधिशेपमार्प श्रदधानः 
-चृतीमवति । यावन्न विषितं ध्म॑मासेवतेः न.तावद् धामिक इति समाख्यां, 
-लमते । न च कापि कमंणाऽसदहचरितं मतमेव समाद्रियमाणो जनोभि- 
ष्टुतश्याखेण । हिन्दुु धसंस्यैव प्राथम्यं सवंकलमासीन्न मतस्य । अतस्ते 
-मतविसंवादबिषयिणीमसहिष्यएुतां बलवज्नगदहिरे। एवन्तर्हि यदा मतधमयो- 
गुणप्रधानभावः प्रतिपयेत, निरारिया च मतविशेषस्यासुज्ञायेत, कामचारो 
वा तदुपे्तायामयुमन्येत, तदाऽसरिष्णुताऽनवकाशा सत्ती विलयं यायात् । 
न हि मतभेदस्य हेतोः कलहायेत लोकः, अन्योन्यं वा सम्परहरेत , 
.अतिपत्तशोशितेन वा पाणी शोणयेत । योऽयं रुधिरपातो धमेखुदिश्य 
चिशयाभूद्धवति वेदान येन चेतिदासपत्राणि दिग्धलोहितानि स मतः 

-ग्राधान्यसनुवध्नाति न कारणान्तरम् । तस्मायदीच्छन्ति भवन्तो विविध- 
मतानुगाः सुखमविरोधेन च सुभरातर इव संवसेयुः, एवज्ञातीयका _जन- 
कायं न मिथो वैरायेरन् , धार्भिकाभिमताः श्रद्धालोऽधामिकोलेक्ि- 
तानश्रद्धान्न चोरघातं हन्युस्तद्यविलम्बितमपनेचं मिथ्यारोपितं गौरवं सतस्य, 
प्रवोधनीया च यामे ्ामे निगमे" निगमे च जनता, शवः प्रधानं 
सततमध्रधानमिःति । ह ९ 

विधान्तरेणापि हिन्दवः सत्यपि मतद्वेथेऽसदिष्युत्वं स्म वारयन्ते । 

१ परलोकम् ! तथा च हर्षचरिते श्रयोगः--निहन्त्येप परस्तात् ! ˆ 
२ इदलोकम् \ ३. पुनः पुनः सेवते 1 धमं चरतीति धा्िकः । त्र 

. चरतिरासेवायां वर्तत इति वर्तिः ! ४ जननिवहाः ! ५ पत्तने । 
{~ 

„~~ ~-~---------- ---^~*~ --~~ 
[क 

~~ ४ 1. 



का नाम दिन्दुता कथं चेयञुपकरोति खोकस्य ? २०७ 

-देकातम्यभिदं सर्वम् , नेह नानास्ति क्च्चनेति ते अतिपेदिरे । एक ख न 

त्मा, नानात्वं तु देहनिबन्धनम् । देहा यिद्यन्ते न देही! तथा हि वाज- 

-सनेयिन आमनन्ति-- ४ 

यस्तु सर्वाणि मूतान्यात्मन्येवानुपश्यति 1 
४ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजयुप्सते ॥ इति । 

य: परः स द्वेष्यो मवति । चहमन्यमाहन्यामि्युद्य्नेव विलीयते 

मावः । कथङ्कारमात्मानमा्ीयं । कथमदमन्यस्मिन्न्यलोकं छर्याम् अलीकं 
तदन्यत्वं वास्तवं चेकत्वम् 1 न जातुचिक्ुतश्चिद्िभीयाम् । परस्माद्धि भयं 

वतिं । मम च परो नास्ति । सर्वो देदी ममात्मनोऽञ्यतिरिक्त इति 1 णवं 
दृटभूमिं गते स्वात्मताचिन्धासे सवंसत्वानामर्हिसनीयताऽर्थांदा पशचते । 
न खलु कश्चना््यः कोदिष्ठमपि जन्तं हन्दुमीष्टे । एकार्मत्वं हि वारयति । 
एवं चा्िसा परमो धमं इति फलितम् । आचयमाण एप धर्मः सर्वत्रं 
भुवि भावुकं भावयेत्कलि विकलयेच्छमं च प्रति्ापयेत् । । 

सन्तोपमूलं सुख दुःखमूलं विपयेय इति च दिन्टुतां व्यश्चुते' भावः । 
तरष्णं द्विन्धि, जहिं कामं विरक्तिमापादये्युपदिशंन्ति तन्वकासः) न चात्र 
विवदन्ते । इदं चालुशासति गृदिणापि स्वाथ समीदमानेनाप्यन्तमपेक्ति- 
तमेवोपा्जनीयं यदन्तरा लोकया्रा नाति निर्वोढुम् । न खलु तेन 
कृष्णावह्ली वर्धनीया 1 पेक्ितातिरिकसुपाजेयन्तो वयं शतशो जनान- 
पेक्षिततमेर्थर्विना र्मः । तावदेव हि जगति संविधीयते विधाता याव्र- 
=लुरीरस्थित्यर्थं नितान्तमपेक्ञामह इत्याय्याम्रेसरः श्रीगान्धी । न च चष्णा- , 
वृ्धिरोपकारिको" । न हि सर्वे कामाः समध्यन्ति । हव उत्पद्य च्यवन्ते { 
यल्ननैरन्तर्ययेणाप्याराध्यमाना न समे सरृष्यन्ति । असयद्धाश्च दुन्वन्ति 
मनो ग्लपयन्ति च 1 ग्लानं च मनो न समश्लुते युखप् । तं तं काममलुधा- 
वतः स्वशक्तिमतिक्रम्य च नक्तन्दिवं प्रयस्यतोऽस्य दीयते कायः ततीय 
चेन्द्ियग्रामः परिप्लवते चेतो दुःखायते चेत्यहो अनथ: ! नचोपभोगेनैव 

१ पराद्कमकत्वात्रस्मैपदप् 1 २ स्वा्नकर्मकत्वाद् दि यमहन इत्या- 
तमनेषदम् 1 २ श्यारावम् । ४ व्या्रेति। ५ उपकारः प्रयोजनमत्वा इति ! 
£ चश्लतां याति छभ्यतीत्यर्थः 1 - 



हर्छष्टेन परिच्छि्द्िनिः खदिणा भिरक्तिरप्येषणीया 1 एतदथ 
दि प्य च्छ्भारं स्वयं वनं मरस्थानीयं विविक्तं च स्थानीयम् । 

स्स तेन हन्तव्यौ रागद्वेषौ । भरस्मरणी्याः पूर ओीतिगोचसा देषगो- 
नदरा ! लिच्दततञ्याः सेहवन्धा अर्थबन्धात्च 1 यथा -सखीयेषु तथा स्वेयु 

सदध्योदसितस्यम् ! रेच्ाल्यमिदं. स्वमिति सम्यगजञातुमतुभूतिविषयतां 
 सोपनेतुं निरन्तरं यतनीयम् । अलङ्कारो ह्ययं हिन्टुताया यदुतात्र भरत- 
खर्डे अवः परिदा अपिं पश्चिमेःवयसि वतमाना विरक्ति चकमिरे । 
जनकोरिष्वस्छलितसासना निमरदायुप्रहयोः प्रभवः भ्रजानां योगन्तेमस्य 
पविसुबोऽगस्यवैभवा श्रपस्मियपरिच्छंदाः सम्राजध्िर प्रजाः अजाः सा 

ङ्व तन्नयित्वा सुखशतानि च थक्त्वा विरक्तिकामा वनिनो वभू: । सर्वं 
्यौीपतेयमहिरिव निर्मोकं विहाय चूलमिषेषीकाय।शचात्मानं सवस्मादिष्टज- 
नारथक् चकुः 1 इत्थं पितायुत्योवित्रहैरिद खणुप्पायितम् । न छत्र पुमे- ̀ 

7वनिपस्य पितुव॑न्ध एषणीयः, न वाऽस्य वलादवरोपणं राजासनात् ; 

` 9 हिडि गत्यनाद्रयोरित्ि भ्वादिरत्मनेपद्ी । २ च. लिप्सायामिति वाऽऽत्म- 
पदम् । ३ पिरस्छतः 1: ४ निरस्तः! दारम् 1 ९ नित्मरणीयाः 1 ७ द्वये + , 



का चाम हिन्द्ुता कथं चेयसुपकरोति रेकस्य 1 २०९ 

न च निर्वासनं देशान्न चापि च्छद्ययधघः। महत्रासोपच्रतं लोकव्यवस्थिते 
वराग्यस् | 

उ्यक्त्युपकारकं वेरार्यं प्रकारान्तरेणापि वलवदुपकरोति समष्टेः 1 
वरनौकसो हि तपोभियात्मानं सेधयिसखाः नेःस्पद्यरय परां कोटिमधिख्टा 
समलोष्ठाश्मकाश्चना निमेमा' निरहङ्धायः समा सानापमानयो्लोकसंयह- 
मात्रं चिकीषपवो राञ्यतन्त्रस्यानल्पञ्चपचक्रः । . राजपारिपदतां गता अक्त्- 
दशंकतां वा प्राप्नास्तेऽदुतोभयाः साध्वपश्यन् हितं च समाचरब् । समं 
सर्वेषु निर्बाधमवर्तन्त । न तेषां राजसम्भावना राजावमानना घा प्रयो 
जिकंऽमूत् । अवधूतरागद्रेपास्ते नाक्तमन्तान्यास्यमाचरितुम् ¡ येपामय- 
मात्माऽयं लोकस्तेऽनदां एकत्र 'पक्तपातिनो भवितुम् । अपरिम्रहा ्न- 
पेत्तास्ते राजश्रभावे भचर्डजनकोपे वा सतरामनादराः । इद तर्हि व्यक्तं 
चीतरागेणाविर्भतस्योतिपाऽऽरण्यकेन यथोपक्रियते लोकस्य न तथा भ्रयो 
जनवता मतिमता संसारिणा नरेण 1 इदं च व्यक्ततरं यादे पा सन्तोष्- 
वेराम्ययोरलुशिष्टिराय्य॑णां नोरीक्रियते लोकेन तावच्कुतः सुखं इतरतरां 
च शमिति । 

दिन्दुतायाः कीच सामान्यं रूपं कियच्चास्य गौरवं का चैत- 
स्कृता क्लोकोपकृतिरिति पूचंमेवावोचाम निरदि्ञाम चादसीये 
विपूची सदिष्णुतोदार्ये । भरातििकं किमपि लन्तणं शब्यमास्था- 
तुयत नेतीदानीं प्रस्तूयते विचारः । अत्र केचिलत्यवतिष्न्ते-- 
यन्नामौदाय गुण इति जोघुष्यते तदेव लच्तणं वारयत्ति, या च महताः 
कण्ठेन स्तूयते सहिष्णुता सापि प्रतिपेधत्ति लदयतां हिन्दुतायाः । 
यय सवं मतद्ेधं सद्यं तहि नकः कथ्चिदत् व्यवसितः छृतान्तः ! कामं 
सर्चघ्राकुलीशधावः साद्भुयं वा र्यात् ! तेन सवं वा हिन्दुत्व स्यात् किमपि 
वा नेति प्रसङ्कः 1 स्थाने खल्वाशङ्क्यते दुलंदयाऽलदया बा दिन्दतेति । 
सत्यं चिरन्तनोयमान्तेपः ¡ येर्विपश्िद्धिहिन्दता लिलकयिपिता न च 

१ सिद्धं ज्ञानविश्चेपसम्पनं कल्पयित्वा ! सिथ्यतिरत्र पारलौकिक वर्तते तेना 
च 1 २ शश्चदश्च॑को व्यवहाराणां द्रष्टा । तस्यभावस्तत्ता, ताम् 1 २ सर्व॑ व्यापके । 
४ निधितः ! । 

५९ परर 



२९० । : प्रस्तावतरङ्खिणी । 

पारिता लक्तयिंतुं ते हिन्दुता्ृदयष्या संविदानास्तत्र प्रावतन्त, भेदमूम्ना 
व्युद्यन्त; ` इस्थं चात्तकयन्त-तेस्तेधिशेपेवे मिद्यसाना आ . माय 

व्रा हिमवत इमं भस्तखर्डमावसन्तो जनोघांः कथं. हिन्दव , इति, व्यम- 
देशमेकमहन्ति । शफरभोजना षिशिखा वद्धा अपि हिन्दुतां नातियान्ति । 
मातुलपुतासुद्रहन्तो दाक्तिणात्या अपि तां नातिक्रामन्ति) मयसांसाशिनोऽ- 
नायसम्पक)ऽदृपितंमन्याः काश्मीरका अपि नैतां उ्यसिचरन्तिं । अगम्यां 
गच्छन्तः सवंथाऽवेदिकीं वतेनीमनुप्रृत्ता वासा अपीमां नातिवतन्ते 1 
म्लेच्छः संग्यथहरन्तस्तदाकल्पास्तदाचाराः कायशौचधिकलाः परे पश्चाला , 

` प्रप्येनां नातिलङ्कन्ते। तत् किंन नाम यल्सूत्रमिव मणीन्सवांनिमान्भरवयेत् 
समानाभिलापांश्च कल्पयेत् › हिन्दुधर्भिणुश्च भ्रसाधयेदिति । ताम् 
-प्रतीदस॒चच्यते--अनवससेऽत्र व्यामोहस्यनवकाशश्च साङ्कयेस्य । अस्ति 
 हिन्दताया लक्षणम् ] आचारप्रधाना विचारोपसजना वँश्रमवत्ती पद्धति- 
हिन्दु नास, सर्व॑भिरर्दहिन्डुः \ यो हि वण॑चाभ्युपेतति, तद्विहितं छ्य. 

` कलापं च नानुतिष्ठतिः च्या्रमन्धा न र्ति न चाजुसरति सोऽदिन्टु : । 

यश्च वर्गेषवन्तःपतति, आश्रमे चैकत्तमस्मिस्ति्ठति स दिन्दुरिति व्यप- 
` देशं भजति ! अनाश्नसी न तिेदिव्यामनन्ति शाश्कायाः 1 न चात्र 

-लन्त णेऽसम्भवदोपः 1 नाप्यन्याप्त्यतिव्याधी । इदं हि दिन्टुञ्यपदेशभज 
` सर्बान्करोडीकसरोति । न चाप्यदस्तद्ठ्यपदे शविंरहितान् युहस्मदीयान् छिस्ती- 

यान्पारसीकान्वाऽतिव्याप्नोति । तेन. सत्यप्याचारभेदे, भिद्यमाने वा 

जातिसमये, विष्यमाने च . वेपविरोपे, सति वा शौचतारतम्ये यत्र . यत्र 

वणे्यवस्थितिराश्रमन्यवस्थितिन्च तवर ` तत्रं हिन्दुताया अरम इति 
सवंमनवर्यघ ; | 

दिन्दवोऽधुना चातुर्वसर्यमलुधिदधते आयातु पूरवे तरैल्य॑मेव मेनिर 
इति केचित् 1 तथा हि श्वस्य वणंचतुधंस्यानाय ताऽऽयेज्यतरेक्तता 

¦ वाऽऽस्नायिकेषु मन्त्रेषु कल्पसूत्रेषु च तत्र तत्र दन्ध्वन्यते । प्रियं मा करणु 
देवेपुं प्रियं राजसु मा कृणु । भियं सवस्य पश्यत उत शद्ध उताय ॥[ | 
प) -------~ 

~-~---~-~-- 

 १.शेषे पष्ठी ! संविदे रकम काल्लंटः शानच् । २ प्ाटूपूस्यवसतेरापारः कमं । 
तन्कुर्यौत् । २ समाननामधेयान् । ५ धमशलवमणान्ताच्चेतीनिः ! 



का नाम हिन्दुता कर्थं चेवसुपकरोति रेकस्य } २११ 

( अथर्व १९६२-१ ) उत्ति दयाथर्वशिकाः ! आर्याधिषठिताः शूद्राः 
संस्कारकरतीरः स्युरिति चापत्तम्बः । अपरे वर्णद्रयीमेवं ते प्रत्तिपन्ना इत्या- 
विन्ते ! तथा चाया स्तैराः ( सिताः ) दास्ता दस्यवो वाऽङिता इसि 
सितासितवर्ैेदनिवन्धन एवादावमूदेप जातिविमागः । दाशतवे धो 
दासं वणमधरं गृद्धा कः ( ऋ २।१२।८ ), इत्वी दस्यृन्परायं वणमावत् 
( ऋ० ३।३४।६ ) इव्यादिषु दासेन दस्युना वाऽऽ्येण च वणशब्द्स्यान्न- 
-यदर्शनात् । तथा दि गोरः शुच्याचारः पिङ्कलः कपिलकेश इत्येतानभ्य्- 
न्वरान्त्राह्मस्ये गुणन्डुवेन्तीति माप्यकृटुक्िरप्यत्रालुक्रूला । छृष्णवणा 
विप्रो मौर्य शुद्र उभावप्यनवदातयोची इति विदमरो लोकवादोप्येतम्- 
थमुपस्तभ्नातिं ¡ इतरे पुनगुंणकसपेदेन व्यवसायविश्ेपाठुरोषेन वा 
तदानीन्तनो लोकविभाग इति प्रतिजानते, योनिप्राधान्यं तु कालन्तरो- 
दवाचीति च्टं सन्यते काठकं चोदाद्रन्ति- 

क्रि व्राद्यरणस्य पितरं किमु ए्रच्छेसि सातरम् } 
श्रतं चेद्स्मिन्पेव्यं स पिता स पितामहः ।} इति । 

दह निर्दिष्टस्य कारणकलापस्य सवस्य) विसागहेत॒ता वा स्यात् 
यस्य कष्येकस्य वेति विवेच्यमय्यप्रसक्तेनं विविच्यते ! विश्वामिच्रप्रभतीनां 
तपोमष्िम्ना वर्णणन्तरसङ्क्रपोपि पुरानुलज्ञे, गच्छता कालेन च तत्र 
सद्धोच इत्ति केचन । तस्रकनानुपयोगीति नेद वितन्यते 1 

वर्णानामुत्तमो व्ह्मणः, गुरविप्रो द्रिजतीनाम्; शुशरूवांसो व्राह्मण 
भूमिदेवा इत्यादीनि वचांसि व्राश्रणस्य परेष्यमुद्भौपयन्ति | यत्सत्यं 
चित्रेयं खरध्नाद्यणो नास । कि नाम् त्राह्यस्यं कथं चेतदुपकरोति लोकः 
स्येति स्तोकमालेचयामः  द्विषिनो हि त्राणो यायावरः शालीलश्च । यः 
शिल्लोज्चेनं जीव्ति, गृहं च नो निति, याहि याति यात्ति स भवा- 
न्यायाव्ररः | भरतं वपन कवल ऋचत्काचत् कचन, यायावर अभू 

` वच्, यायालरकुलालन्यन्यग्रधन्त् । राजमेखर। महाकविनं केवलं यायावः 

रोऽपि च यायावरीयोऽमूत् ¡ काव्यमीमांसायां तत्र तत सं मतं निर्दि 
शन्तिति यायावरीय इति सवहुमानमपदेशंमाटमन उदाहरति । येपि 

१ चत्र केचित् षत्वं कुवन्ति, उगश्टभ्नातीत्ति च पठन्ति । तत्ममादजम् 1 
श्रविधानात् 1 ,२ करियासमभिन्यादारि लट् ! ३ अ्रग्देो व्यपदेशः कुलम् । यया 



३१२ प्रस्तावतरद्धिणी ! 

तव्रभवन्तोभ्यागारिकौः शालीनास्तेपि सन्तोषधना धान्यादिनिचयं नये- 
चयन्त । छुसूलधान्यको वा स्यात् कुम्मीधान्यक एव चा | ्यहैदिको 
वापि भवेदश्वस्तनिक एव व। ॥ इति मानवीमयुशिषि्ाद्रियन्त । यात्रा- 
सात्रप्रसिद्धयथ प्रयतनीयं विप्रेण तच्रापि कायक्रलेशोऽतिषेलः परिहरणीय 
इति च शासनं वहमन्यन्त । किं न स्मयेतेऽर्थ॑शा्स्य अरेता, नन्दज्कलसय 
पातयिता, मोयेस्य चन्द्रराप्रस्योद्धावयिता, राच्तसस्यासात्यस्य न्यग्भाव- 
थिता, प्रतिभातसकलपदाथः सहखधासातिशायिधा्मी सोऽदार्यनिश्वयः 
संशितव्रतश्चाखक्यः । एष उपाध्यायः संनिहितेऽमिते बेभवे कर्तमकतेम- 
न्यथा कलु च प्रभवन्नपि; सवं राजकीयममितैधयंमधीशानोपि, प्रङतीनां 
रागविरागयोः पर्याप्ुचन्नपि, सवेमेहिकमथंजातं वणाय मन्यमानोऽव्य- 
न्तमलोल्वुपोऽग्रह्यमाणकारणः स्वाध्यायभ्रवचनयोरभिरतोऽकिच्चनः कालं 
निनाय । नायमसास्योचिते महासद्मनि वसतिं चकार ! एवं हि तं वण॑ 
यत्ति चिन्रीयमाणोः विशाखदत्तः कविः--शहो राजाधिराजमन्त्रिणो 

` विमूतिः। तथा दि- ४" 
“उपलशकलमेतद् भेदके गोमयानां “ 

वटभिरुपटतानां वहिपां स्तोम एषः 
शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्तं दश्यते जीणकुडयम् |+ इति ! 

ह मान्यो मेगास्थनीज इत्यास्यो यवनदूतोपि विप्रास्तादास्विकालु- 
दिश्य स्माद--“एते हिरस्यं न कामयन्ते सस्योश्च न शङ्कन्त' इति । 

पुराऽविच्छिचसम्प्रदायानि सततुपचीयमानागसानि शरण्यानि 
वभृयुर््ाह्मणङुलानि, येषां षडज्गवेदाध्ययनं निष्कारणो धर्मः, येषां भवो 
त्लोकाभ्युदयाय, येपां करणं परोपकरणं, यानि शब्दाहयं ज्योतिः भकाश- 
यर्न्ति, ज्ञानाञ्जनशलाकया जनानां नेत्रे सयुन्मीलर्यन्तिः सरासार- 
वि्रेयनया यचोपकुव॑न्ति, निरीहास्यग्रतिग्रहरुचीनि, ललाटन्तपतपन- ` 

 सन्दापदेशा ८ = दीवाभिंजना ) इति वात्स्यायनी कामसूचरे श्रयोगः । १ कुटुम्बः 

३ उन्नमयिता। ४ श्रतितपनतेजाः ॥ ५ समयोँपि। 
८ अकाशयन्ति, ससुन्मीलयन्ति, उपलुर्वन्तीत्यनं 

व्यापृताः! २ रलः! 

2 विस्मयमानः \ ५ शरीरम्) 

+ निर्देशो वोध्यः । 



५ 

का नाम हिन्छंता छथ चेयमुषकयेति -छाकस्य ! २५३ 

द्युतानि श्रल्यासनङ्गीश्द्य स्पेच्छंया लोकाभि्िनयपवरत्तानि चिरं बिरण- 
शिरे । इमे भगवन्तो द्विजन्मने निव्यसश्तिदोचं जपमारए दिशे विटि- 
शघ् पात्रमूतच्छाचशर्ि धातारं प्राथेयन्त । एप हि तेपां दयोममन्वः 

यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम् | 

एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः स्वाहा 1" इति । 
येपां कल्यारमतीनां श्रतकाध्यापको भ्रतच्छाध्यापितश्ोभावपि इभ्य 

कञ्ययोवंजेनीयावभूरतां, येपां राजानं तेज आदत इत्यत्राघ्यमभूत्; येपां 
च योनृचानः स नो महानिव्यासीदास्थाः चेष्वायत्तो लोकस्याचारमरहोऽभि- 
विनयश्च चिचाय, तेपां कया गिराऽभिष्टुतिः स्यात्; कथं वा गुरूपक्ृते- 

° निष्कतिः स्यात् । एते शिरा लोकस्याचाय॑कं कुर्वाणाः स्वयं प्रयताचासः 
सस्यवया वभूुरिति जाघालस्य सस्यकामस्रोप्निपन्निवद्ध उदन्त उदीर- 
यति । न सस्यादगा इति हारिद्रूमतो गोत्तसध्य वचनम प्रख्यापना तेपां 
ताच्छीस्यष्य। शपथविपये यन्पनुराह् तदप्यनुखन्वेयप्र् । एवं हि रमरत्ति 
मगवान्-- 

स्येन शापयेद्धिपरं ज्षत्रियं वाहनायुधेः 1 इति । 
शपथयेदे किमघ्राकरतं स्यस्स्स्वुः । यत्र यस्संभाव्यते यस्य यदियं 

य्य यत्रासद्स्तेन तेन स शपते शाध्यते वेति लोकज्यवहारः 1 जीवितेन 
शपेतः इव्यद्याव्येवं शपथं शपन्ते लोकाः । विगप्रश्चेत्साक्षी स सव्येन 
शाप्यः । सत्यं ते नइन्द्यति सस्यदेवो वा ते कोपिच्यति यदन्यथा सद्यं 
वद्यसीति स वाच्यः! राजन्यश्चेत्सराच्तीं स वाहनायुधैः शाष्यः । रध्य 
ते भङ्न्दयते हेत्िततिवा ध्वंसिप्यते यदि सरादयायोपटहूतो विवच््यसिं न 
वद्यसि वेति सल वचनीयः । नं धेप शपथसेदोऽदलुको सविषुमर्हति । 
यदि चिप्रस्यापि च्तनियवद् येश्यवद्राऽथंस्वास्यं स्थात्सोपि तहच्छाप्येत । 
न च त्तथा शाप्यते ! तेन निपुणं कटादंयते स्मरतिकारेण॒ सत्यभ्ियः सस्य- 
निपठः सत्यधनो चिप्र इति । 

१ जिर्यातनम् , प्रद्युपकरणमिति १ निर्यातनम्, प्रतुपक्रणमिति यावत् । २ आवारं , सिदणन् {` 
पूताचाराः । ४ वदः खपरि क्यप् चेति चकाराथति सत्यवप ( = सत्यवचनम् } 

ठत स्पप्र् । तत्थ अआदित्वाद्च् ५ स्डतिक्रवुः € रथानां समदुः ‡ 

५ विद्धं वद्यसि 1 ५ 



२१४ । ` प्रस्तावतरङ्गिणी । 
, 

, नाकं व्रह्म वधेत इति साधु विदवांसस्ते महषयः क्रं कल्पयाम्बः 
भूवः । लोकस्य निग्रहाुत्रहयोः प्रभवो भगवन्तो ब्राह्मणा विप्नव्यहज्य- 
पोह वार्वञप्रयोगे तपसो उ्ययं मेनिरे, त्रियसाहाय्यं च, चकमिरे । 
यथा गाधेयो विश्वामित्रस्ताडकावधं पारथन्नपि कतुं दशरथं दतो रामल- 
मणौ ययाचे । साधीयश्च ते पूरवे बुवुधिरेऽसति राजनि राजन्थके' 
वाऽकणेधारेव नौः प्रा विप्लवेतः. मास्यो न्यायश्च भवतत । 

गुर॑रात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दु रात्मनाम्ः। 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवखतो यमः ॥ 

इति च दृं निधिचियरे । पूर्व यजानः कण विधया प्रजापालनम- 
कांरिति केकयाधिपतेरधपतेरक्तिरेचात्र भ्माणम्-- 

शन मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपे" इत्यादिः । 
अपीदानीं निखिलेपि भूवलयेऽरिति स॒ राजाऽधिराजो वा य एवं 

सन्दु्टान्तरङ्कः स्वं जनपद्मनासपदसमीपां दोपाणां कीतयेत् › तेन चात्मृ- 
नोयाज्यतवं प्रसाधयेत् । अपि च ऋध्यशद्गाश्रसगतेन वसिष्ठेन रामाय 
यथा प्रजानुरञ्जनं सन्दिष्टं यथा च रामेणोत्तरितं तदुमयमप्यदवयं कौत॑स्व- 
ररसेन लेख्यं कस्य सुदं नावहति । विरला एव त्रिया एवं वक्तुमीशीरन्-- 

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि चा जानकीमपि । 

आराधनाय लोकानां सुच्धतो नास्ति मे उयथा ॥ इति । 

, अवितथवचसा प्रकृतिरज्जनपरेण तेना्निशुदधिमप्रततियतः कृपणांल्लो- 

कानलुरुष्य बहिश्चराः प्राणाः सविग्रह श्रीमूतिमती सच्छा वसुमती- 
सुता सीतापि दणवद् वने त्यक्ता; आत्मा च क्लेशस्य महतः पदसुपनीत 

इतति करय लोमानि न दयति । सुतनिविरेप प्रजाः पालयन्तो वर्णाना- 
श्रमांश्च॒ न्यायतोभिरनन्तश्चलत्ैतान्सधर्मेऽवस्थापयन्तस्ते चत्रियाः 

परजाभिर्बन्धुभावमापनना योगत्तेसंश्य प्रिथुवो चमूः । पुरातनी दौप्यन्ती 
सा घोपणाऽद्यापि नः श्रवणयोरदतीरवे- 

“येन येन वियुज्यन्ते श्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । = 

१ राजन्यानां क्षत्रियाणी गणो । २ श्मिः अने । ३ स्व्णरसेन । 

४ खशुच्छुता श्रूयत शव । 



का नास हन्ता कथं चेययुपकरोत्ति खोकस्य } २१८ 

सख ख पापाते तासा दुप्यन्त इति घुष्यताम् ¦” उति । 
राजा हि पष्ठाशश्शुच्यते, स न केवलं छृपकेणोत्पाद्यमानस्य 

सस्यस्य वाणिजिन चाऽ्य्यंमानस्याथंसन्दोहस्य पष्ठांशसहति प्रजाभिच्धय- 
माणस्य धर्मस्यपीति भलशासनम् । आह च- 

“सर्वतो घर्मप्ड्मायो रान्नो भवति रक्तणात् । 
पअधमंस्याएप पड्मागां मवत्यस्य द्यरत्ततः 11 इति 1 

च्यत्र विपये दुष्यन्तस्य राज्ञ इयसुक्तिमच् क्तमथमाश्रेडयति--^^तपः- 
पडभागमन्ञय्यं ददस्यारप्यका हि नः इति । इतच्चाभिरूपतरोऽर्थो मानवेः 
ऽपरे श्लोकार्थः स्मर्य॑तेऽरक्तिताभिः भ्रजाभिराचरितस्य पाप्मनोपि पष्ठंशः 
महतीति । यदि प्रजा उन्मागप्रस्थिताः धसं न तिष्ठन्ति; तदा राजेव 

दष्यत्ति पाप्मना च स्प्रश्यत इत्येप उारोर्थो नान्य कचिदारशितः। 
पिशुनयति चप परभ्रकपमिदस्यानं चतधरियाणाप् | 

वैश्या हि सामान्या वहसंख्याकाः प्रजा मवन्ति कामा्थमधाना धर्मो 
पस्जंनाः । विशः प्रजा इति चानर्थान्तरम् । वेश्यव्गशच सव॑त्र भुवि 
विकल्लोक्यते ! अविच्िन्नयोरण्या प्रवहति सन्तायमानः } अचर विपये 
वरोपवचिवन्ताविरदाच्चद्रमधिक्तत्य किचिद् चच्मः। तरैवखिकान्सेवसानः 
सवेधाऽनसृ यमानः स्वधर्म रतः शच्याचारः रवगाय राध्यत्ययजमानोपि, 
श्रुतिं वाऽनधीयानोपि, संस्कारान्वाऽभजमानोपीति न कल्याणुप्रतिबन्धिका 
चणेन्यवस्थितिः श्ष्रस्य ' तथापि शूद्रभूयिष्ठं राष्ट्रं गहन्ते नये विनाशं 
चास्याश्मा विनमादिशन्ति | 

मदहन्नामोपच्रतं व्ण चिभागेन लोकस्येति भङ्न्यन्तरेण समस्य विन्य- 
स्यते ! प्रतिवणं धमंभरतिनियमनेन चिराय व्यवस्थितोऽयं लोको न मर्या 
दामतीयाय । तच्र तत्र कलेषु जाताः स्वं स्वं धम विदाच्चचुनं जातुचिदति- 
चक्रमुः । यद्ेपा कर्मादिकलापस्य वणंविभागच्रता क्लृप्तिने स्यात्साङ्कयं च 
स्यात्तदाऽभियोगश्त्तेनापि,कातय गतः किरीटी घोरे चतरे कर्मणि न जातु 
योजयितुं पार्येत भगवता वासुदेवेनापि । च्तरप्रकृतिर लन श्रागन्तुकोऽस्यो- 
देग इति साधु वेद स्वंवित् कृष्णः । प्रकृतिं च प्रवोधयत्ति भसेचयति च 
यीरघ्रत्तम् । प्रतिनियताचारपरिशीलनन याच्य गुणदोपैः सरकार विपा 

१ यागमनरेतिषटतोनधिकारत्। २ सक्षय 



२१६ .स्तावतरद्गिणी 1 

, उपजन्यन्ते सन्ततेः, इह जन्मनि चाभिव्यभ्यन्ते सा श्रकृतिः शीलं वेत्या- 
चाय्या! अविच्छिन्न्तत्रधरमंप्रचारे कोौरवेन्ववाये जातस्य धनञ्जयस्य 
कतरियोचिता प्रकृतिरजनि । सैपा पराङ्युखीभवन्तं बाक्चणवञ्ज्ञानोपयोगेन 
शममन्विच्छन्तं तमवश्यमवशं करिष्यति कारयिप्यत्ति च सङ्गरमित्यमिः 
प्रेतं भगवतो वाघुदेवस्य श्रङ्ृतिष्वां नियोदयतीःति व्ुवतः । संत्येव गरक 
विषद्धावयितुं श्या नसती सय उपजनयितुप् 1 वणंविभागेन धर्मप्रति- 
नियमनमेक प्रकृतिजनने मुख्यो हेतुः 1 | 

पू तत्रभवन्तो न्राद्यणाः स्वधर्मविपरिलोपे वेदाभ्यासवेधुये कलो- 
स्लादं जातिभरंशं बोस््े्तमाणाः सन्तानस्य वरह्मचर्यामावं न “विपेदिरे । 
अररिरहि पुत्रमायुप्सन्तं श्वेतकेतुमाचार्योपसंत्तिकालमत्नियन्तं॑द्यदश- 
वर्षतां .चोपयन्तमालोक्य विन्तासुपेयायाऽभ्युवादं ` च--वेतकेतो वस 
तरह्मचयेम् । न वै सौम्यास्मलछुज्लीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति । दि 
साम्भरतिका पि वाह्या ् रुणिमयुन्ध्यु्तथेव चापत्यान्यनुशिष्युस्तदिं 
भिदुरीः स्थिती श्ततेयुः छुंलावपातं च वारयेयुरकीरति च नियच्छेयुः । 

दिन्दवो हि सम्प्रति चातुराश्रम्यं प्रतिपन्नाः । पुराऽऽश्रमत्रयमरेवा- 

भूस्चातुर्थस्योदय इति केचिदठुसन्धानरसिक्ाः । वेदेः परित्राजोऽश्रव- 

णात् चरथो धमंखन्धा इति च च्छन्दोगानामाम्नानाद् भिद्वाश्रमस्यासत््वं 

ततः कालेन च समरुखादयु्यन्ति । अश्वसा हि तपःस्थानानि । एत्य 

श्राम्यन्ति ˆ तपस्यनसयत्ेति व्युत्पत्तः 1 शरञ्च तपसि खेदे चेति पारा- 

यणिकाः। तत्र तावद् ब्रह्मच प्रथम आश्रमः। एवं हि गोपथकार इमं 

स्तवीपि--अधीहि भोः क पुण्यमिति । ्ह्यचयेभिति । किं लोक्य 

भिति। ब्रह्मचर्यमिति । बरह्यचर्भेण देवा म्र्युसुपात्रतेति साक्ताच्छु- 

तिरपि। व्रह्म वेदस्तदध्यनार्थं त्रतसपि नरह तचरतीव्येवंशीली 

त्रदमचारी, तस्य भावः कर्मं॑वा व्रह्यचय्यंभिति विदितोयपर्थः । इदंबती 

वटर्बणुत्यप्यमिधोयते। वणः अरशस्तिरशटविधमेथुनपरिदास्लषणाऽस्यास्तीति 

यतः । अनेन प्रथमाममम्येनाचार्याथोनेन भवितश्यमन्यत्राधर्माचरणात् । 

= प उमसत्ति=तमीरममनम् ; २ श्रमिसम्धोध्योवाच । २ कर्मकर्तरि प्रयोगः 

काशिकाभ्रामाग्यात् । 
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-अव्राश्रमे नियतेन विदोपादानं तपश्चरणं च भिधुनीक्ियिते । अश्मा भवः 
-परशुस॑व, हिरण्यमध्ठतं सवेति सत्रकारवचनमवुविधीयते 1 भतं युज्यते, 
-स्थटमयुल्बणं च वासो वस्यते मनोवाक्कायेन च गुरवेरिवस्यते । एवं 

गुरुपसिचर्यरतो भवति च्छो यथा ततोऽवशिष्ट एव समये स्वाध्या 
यमधीते । ध्वनितं चेदं इन्दोग्योपनिपदि-आचायंङकखाद् वेदमधीत्य 
यथाविधानं गुः कर्मातिरेपेणाभिसमावृत्येत्यादिसमासनता महरपिण । 
गौतमेनापि गुरोः कर्मशोपेख जपेदिति सूत्रयताऽयसेवार्थाऽभिन्यक्तस 

चादि। एपोऽत्राभिप्रायः ! चियार्थेनं न केवले पुस्तकाथं एव वारणीयो 

ग्रहणीयश्च, न वाक्तरारयेव परिशीलनीयानि, बुद्धिरेव वा संस्काया, सन 
एव वाऽलङ्कार्यमपि ठु लोकन्यवहारपाटवमप्यापनीयम् , पाणिपाद 
पयोगेन शारीस्चेष्टया च पोपोपि सव।ञीणः समासादनीयः ¡ अतो गुरु- 
कार्येष्वेवमासक्तिरिष्यते । पूरवे हि बिदयातपःसश्चुचयमेव स्म रोचयन्ते 
मत्र श्लोको भवति-- 

“यथा्ा रथदीनाः स्यू रथो वाश्वेविना य्था । 
एवं तपस्त्ववि्यस्य विधया वाप्टतपस्िनः ॥ इति । 

( वसि्ठधरससूे २६।९५१। ) 
मनरपि स्सरति--तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परप ¡ इति । 

पकं नु वस्यत ब्रह्यचारणः कृच्छ्रम् । वहस्य बजनोयम् | ननना- 

तपनियमनाय च्छचं धारणीयम् › पादव्ाणाय वोपानदह्ौ ्रतिपरोचनीये, 
उपरिशय्या वाऽधिकशेया, अ सगो चा कल्पनीयः; मधुमासे वाऽशनीये । 
चैनं भरामेऽन्तरमभ्युदियात्युयाजभनिम्लोचेद्टा । एवंविधे त्तपःकलापे चतं 
मानस्य तस्य विदयाविच्तेपाक्तय घोरत त्रतचर्यादिश्यते । सदह्ानास्नीनास- 
नुशीलनाय ब्रह्मचारिणा गोयिलोक्तानीसानि त्रतानि चयांणि-छष्णवश्चः, | 
करप्णाभत्तः, अपन्थदायी, तपस्वी, तिष्टेदिवा, आसीत नक्त॑म् ; वपेत्ति च 

` नोपसर्ैच्छन्म् इति । दारुणाऽप्येपा ब्रत्चयां लोकस्य प्रियाऽभूदित्यत्र 
गोभिलीदध्रतं रोशकि ब्राह्यणं प्रमाणम् 1 मारान् ह स्म वे मातरः पाय- 

माना आहु--शक्रीर पुत्रका चतं पारचिष्णवो भवतेःति । 
4 धर्मूतरादिष॒वहुले अ्युक्तमिदमित्यस्त्यस्य शिष्टद्रदः ।! २ सर्वा्यन्नानि 

व्याप्नोतीति! ३ बन्धनीय ! ४ परलोपेतं शरणम् 1 
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भ्ाश्चोपि स्म विद्यासर्थयन्तेऽच्चिपि । तत्र को विशेषः । पूवे हिन 
तथा लोकिकोथः साधनीयो यथात्सा सेधनीयः । आत्मानमन्विच्छ निदितं 
सततं गुहाखामिस्याप कचोऽनुरुन्धानाः सन्ततं देन्याः सम्पत्तेः सम्पाद्- 
नायाऽऽत्मसाक्तात्कारायोदतिछन्त । इदमेवात्रङ्कि सचंसन्यदङ्कमावं सेजे। 
अआय्याणा हि विनयपद्धत्या द्रीषे पश्यतत मा इस्वं परं पश्यत माऽपर- 
मिव्येप भावो भावान्तरयाणि तिररति'। एतेनोपरकक्तः सर्वः क्रियाकलाप 
अआगम्यसंगर । अत्ते तु विद्याथिनस्तथाऽनुशिष्यन्ते यथा मह्ये वृत्य 
कल्पेरन् › सव सुखोपकूरणं च विन्देरन् ; लोकिकमेश्वयं च लिप्सेर- 
न्नतुधावेरध, संमावनां च महतीं लभेरन् । इयं नो वसुन्धय भोगायेति 
वुद्धिनननाय ते खसंभारवस्छु सद्ययु वास्यन्ते । आत्मा नाम न तेषां 
कश्चिदर्थ; समस्ति । 

गहिस्थ्यं कमेण दितीयोपि गौरवेण प्रथम एवाश्रसः । अथमेक एवा- 
श्रम इति गौतमः । तथा हिं सूत्रयति-देकाश्रम्यं त्वाचार्यः प्रत्यक्तवि- 
धानाद् गाहंस्थस्यं गाहंस्येति । गाहंस्थ्यमन्तरा आश्वमान्तराणि नात्मानं 
लमन्ते । गादंस््यमेवोपजीवन्ति । तेन सर्बातिरेकिं तन्माहात्म्यमिति को 
नाम सम्दिदीत । स्नातकस्य गाहेस्थ्यमयुभरविष्टस्य चरणीयो बत्रतो 
विवक्चितोपि विस्तरभिया नोच्यते । योऽधार्यो दुबेलेन्द्रियेरिति' मनुवचनं 
स्मारयित्वेव विरम्यते ] 

शिष्टमाश्रसदयमधिक्रत्येदानीं किमप्युच्यते । गाहंस्थ्याससे वानपर- 
स्थाश्रमः । तत्र सदारोऽदारो वा तपस्यति सुनिरारण्यकः । न हि येन 
केनचिद्यमाश्नमोऽनुप्वेष्टञ्यः । यः स्नातको गृहाश्रमे विधिवस्स्थितः स 
एवाच्ाधिक्ियते नेतरः ¡ नीवारादिकं वन्यमशनमुपञु ञ्ञानश्चमं वा चीरं 
वा वसानः स्वाध्यायं च नित्यमधीयानो मेच्ो दान्तः समाहितः काटं 
नयेदित्यादेशः । अचाश्चमे प्रथेः चयोपि वर्णाः शाखेणाधिक्रियन्ते । 
शर्य दरासदमदिमानः समित्समिद्धा हविष्ीणिता वहय इवाविपद्या 
महाप्रतापः परन्तपा अमित्तविभूतयो महीन्द्र विद्ाय पराध्यान्यासनानिः 
शद्धानि नेपथ्यानि, सौस्यधामानि सौधानि, अदाघास्यपरिच्ित्रानि 

१ व्यवधत्ते। तिसोन्तर्दितं करोतीति व्युत्पतिः । २ शषिच्याथ॑नातः ! 
२ सघ्कारभरयोग इति साधुः । ४ जसि रूपम्! ५ चहुमूस्यानि 1 
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पारवह णनि; विनीय दपं निगीयं ग्व विभुच्यमानम्, अपह्यौद्धत्यं, 
वनं नियाय सुनिव्त्तिमारथाय श्रास्यन्त आयुषः ोपमक्तपयन् ¡ स 
चान्वभूवच्- ॥ 

स्वथं त्यक्ता छेते शम्रुखसनन्तं विदधति ॥ इति । 
स न् मन्येत शाखकृदादेश् एवायम्; अननुषेयत्वान्नाठुष्ठितः केनापि 

पुरेति तस््त्यायनाथ साच्यञ्दाहरामः । भगवान्माष्यकारः प्रियाख्यशच्द्" 
ठयुत्पत्तिप्रसङ्खनश्लोकमिमं पढति- 

यस्मिन्दश्च सहखाशि पुत्रे जाते गवां ददौ | 
ब्राह्येध्यंः प्रियाख्येभ्यः सोयमुज्दे न जीवति ।॥ इति। 

ठयक्तमघर कृध्चिन्मदहीक्तिद् वेखानसव्रत्तिरूपाधरितः परस्तूयत इति नान्न 
चह वक्तन्यसस्ति । किं चेच्वाकस्यं यज्ञो टृहद्रथस्य तपोवनगमनं त्िगमतप- 
श्चरणं च भैच्युपनिपदि श्रूयमाणं भूय एतमर्थं प्रमाणयति । अन्यच | 
धिस्तातपराक् चतु्या शताव्यां द्रयेप्येत. आश्रभिण आसामासरिति यवन- 
दूतो मेगास्थनीज इह साच्ती । स भवाञ्श्रमणद्धेविध्यं परश्यन्नदाहरत्ति- 
एक तावद्रनौकसः कन्दमूलफलांचिनो बल्कवाससो ऽपरेऽनियतवसतयो 
यतय इति । अन्यत्र च स एव महाभागः सम्प्रति सम्भरतीतं पुराव्रृत्तविदां 
वरत्त॒ुदाहरति । भरतवयेस्थस्तत्त्वज्ञो दारुल्यायनो नाम दिवस्पुत्रेणाल- 

प्रेण सम्राजा पर्याप्रमौपहारिकं ते दास्यामि यदि मायुपैष्यसि, नो 
चेन्मूर्थानं ते क्स्यामीति टु तीद्णां र्वी गिरं सन्दिशताऽऽजह्वे । लोभ- 
लेरोनापराषटो मौनेये नान्तस्तोपेण वप्रः स सुनिविभीपिकामवमेने, 
अज्ञि च प्रत्याचचन्ते,` इत्थं च प्रध्यूचे-न ह्येप नरेन्द्रो दिवस्पुत्रो योय- 
मर्धस्यापि भमागस नेष्टे। साहं ततः किमपि प्रत्येपितं कामये यस्य गर्धो 
न गतः, योऽनस्तमिताभिलापोऽ॒तषः । तजनायाश्चापि ततस्त्याया नाहं 
अस्यामि । यदि धिये, भारते खण्डे समसि मे सभित्ता, यदि श्रिये 
जराविक्तवादस्मात्कलेवरान्मोच्येऽवदातां योनिमुञ््वटं च धाम भरपत्स्य 

१ परिच्छदान् } ̀  २ न्यगभावमापाद्य । वाधित्वैत्य्थैः ! ३ उच्छाकोगेनिप- 
त्यस्य । टिलोपो निपातनात् । ४ चल्कलपरिधानाः । ५ सुनेरपत्येन ! उपचारः- 
तदीयेन । ट प्रदीठम् । ७ इष्करवृपिः। खलि पथ् । 
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इति । . ततोऽलद्येन्द्रस्तननिशम्य सुतरां समतुपत् तस्य सदात्मनो जीवितः 
चया च न व्यच्छिदत्। 

चरमो हि मोक्ाश्रमः णानि बरीण्यपादत्य मनो मेते निवेशये. 
 -दित्यक्तेः । इद्माश्रमस्थो यतिर्भिष्ठुः परित्ाजक इति चोच्यते 1 .अस्य हि 
तीव्रतमां तपस्यां व्यादिशन्ति धर्मसूत्रकाराः । अनिचयो मिः, भित्तार्थ 
मामभियात् २. -महदीरमेके निरिज्य ( परिदधीत वासः), उयेक्ञकः 

सवभूतानां दिसादुम्रह परिहारेण, नेकत्रवसतिः? भ्रत्रजितःघ्स्यात् । व्राह्मण 
एव अव्रजेननान्य् इति शासख्काराः । तथागतेनं तु भिदवाश्रममवेशाय 

सर्वस्मै ह्मराणि विधृतानि, तेन भिष्चुनिकायैमधुपटलमिव मक्तिकामिरा- 

चितममभूद्धारतं वप् । यत्र तत्र भेक्ञाजनेन अरमद्धिरेभिः शलभेरिव 
-शाद्रलानि सयुजासितानि मरामपत्तनपुटभेदनानि । योपितश्च परित्रभ्यां 

आहयित्वा दूथितानि जनकदम्बकानीव्यालोच्याऽशिवां चायतिं ससुसेदय 
नयाचार्यैण कौटिल्येन पुत्रदारमप्रतिविधाय भरतरनतः पूवः सादसदर्डः, 

लियं च प्र्राजयतः । यु्तव्यवायः प्रत्रजेदाप्रच्छय धमस्थान् अन्यथा 

नियम्येत ८ चरथ ९।१।१९ ) इति शासता साध्वकारि । परमाथतस्ु 
नात्ाश्रसे सामान्यो बाहंणोप्यधिक्रतः ।. तस्य तावदेव चिरं . यावन्न 

निमो्येऽथ सम्पत्स्य इत्यौपनिपदो्थो यत्राचितथस्त - एवाविभूतञ्योतिष 

इदहाधि क्रियन्ते । शत एवोपपद्यते छृहदारए्यको पनिपच्दुतिः--एतमेव 

विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः परत्रनन्ति | एतद्ध 

स्त वैततपू्च विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, कि प्रजया करिष्यामो येपां नोः 

 ऽयमात्माऽयं लोक इति । ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकंपणा- 
याश्च व्युत्थायाथ सिन्ताचर्यं चरन्तीति । इत्थं कियन्तस्ते भगवन्त आत्म 

-विदो ब्राह्मणस्तदानीं वमूवुरहाः प्रन्रथ्यायाः । अल्पा एवेत्यतुक्तमपि 

,सुप्रदम् । अापि यदि श्रुतिरेषा सान्येत केचन विरला एव संन्य्येयुः 1 

सरवै च धर्मे तिष्ठेयुः । अद्यत्वे द्वावेवाश्रमौ ब्रह्मच गाहसथ्यं च । तत्रापि 
चदरूनां पू्वैपां द्याच्राणां चाधुनातनानां महदन्तरभिति पुरस्तादवोचाम । 

अयापि ` हिन्दवोऽदिन्दवश्च. जरापरीतयत्मानो वलिनर्पालितौ उपरमन्ति 
र 

१ खगतेन ( बुद्धेन ) 1 २ वलिमन्तः पलितकेशाश्व, \ . 



पदार्थचिकासः। २२४ 

< पते 4 1 [ ष् रोगो न सुखं 4 ८ ~ 
कायंञ्याप्रतेः परं तन्न तपसेऽपि तु सञ्चितस्याथस्योपयोगेन सुखं चिरतरं 
च जीवितुं हसन्तीं शक्ति च विनियन्युम् । 

इदानीमस्मदीयामाश्न मग्यवस्थितिमधिक्रर्य शमंस्यदे लललामभूतसत- 
न्वविदुचरन्दारकोऽद्ेतीडासनमदहाभागो यदाह् तेल पयंवसाययाम इवं 
वक्तव्यम् । सवेमायुरा्य्येए चतुभिराध्रमेरुत्तरोत्तरं सीव्रतरेसतपोभित्रतेर- 
पवासेश्च यापनीयं विरक्तिन्ध परमाऽऽपादनीया येन परमानन्दलब्धिः- 
स्यादित्याश्रमव्यवश्या । सर्व्र भूवलये मानवमाच्स्येतिदहासेनेमां सयु- 
ज्वलं कल्याणीं विचारसरणीं किमपि कथं चिदपि तुलयतीति । 

अकारि हिन्दुधसंस्य व्याख्या नव्याथसंयुता 1 
चार्वीयं चारुदेवेन तां जुषन्तां मनीपिणः ॥ 

(२ ) पदाथैयिकासलः | 
कोऽयं पदार्थविकासो नाम 1 उच्यते । न वयं वेरोपिकस्य सप्तपदार्थी 

विवरीतुं प्रवृत्ताः! शाब्दिक्रा वयम्; यद्यपि ज्यपदे शिवद्धावेन । तहिं 
शब्दमेवाधिक्रत्य किंश्चिद् विवक्लामः। पदवाक्यानामर्थानां कसिकं 
विकासमेवेहाभिधिस्सासः । भवति हि शब्दाय निमित्तद्रयम-परवरत्तिव्यु 
स्प्तिश्चेत्ति । तयोश्चान्यत्वमसम्भेदो वा विटि विदुपाप् 1 तच्र प्रवृत्ति- 

निमित्तमेव प्राधान्यसियर्ति। न हि व्युत्पनिलभयरधर्लोके व्यवहार 

कनिदस्ति। न च दाब्दा अर्थान्तस्सङ्क्रमे व्युत्पन्निमुरन्धन्ति | यत्र यद्र 

चार्य लोके प्रयुज्यन्ते तच तच्र ञ्युत्पत्तिरङ्खमादं भ उचः उपपत्ति चाघत्ते | 

यथा गौरिति सास्नादिमन्तमर्थमाह प्रवृ 7सिचेदः व्य ्ात्र गोप- 

दार्थ गसनान्वयं दशंयन्ती गोशब्दे शक्तपायुपपादयति । चप वाऽनधश्शब्द् 
चतुष्पाजातिविभोपवाचके श्यश्ल॒तेऽध्यानामि "न चर! रयन् पदार्थऽन्ध- 

द् उपपन्नो भवतीति साधु दशेयात। एय मरवू{निनिमित्तलभ्योर्थो 

सुरथः, व्युस्पत्तिश्च तत्नौपकारिकी । क्ियारच्येन्दय व्यु्वन्यथः पधान 

मित्यभ्युपगसमः । यावचास्थ सुख्या्थस्य न जायत् वाधा न तावद्यात 
मात्सानं लमत । अतः सवां ददयमाण्ः पदाथाच्कसा उुख्याथवाधमोः 

श्रिस्येव प्रवतंते न चान्यथा । 

पयं च पदाथंचिकासः कचिद पि शास्त न्वे पराणे बा प्रबन्धे नस्पा- ` 



नके , प्रस्तावत्तरङ्िणी । 

मदश्चरः । कामं तच्र,तत्र लक्तणाभरुदादरद्धिराल्ारिकेः श्रीमस्सरभट 
अशथतिभिः कुशलप्रबीणादयो दविजाः शब्दाः विंतस्य व्याख्याताः, ` कचबा- 
न्यत्र कुठ्यनाटकादि.व्याचन्तागै्मलिनाथादिभिरयं शब्योस्मिन्नर्थे लाक्ञ- ` 
शिकोऽयं यौ इद्युदादारिः क्रमस्तु न कापि, आदि ¡ , कोच सु्यार्थः, 
कथं चास्य वाधः; कथं चार्थान्तरखङ्क्रम इति `रषच्वस्तु सवत्र पयंहारि 1 
अनवकाशस्तत्र त ताद्शस्य प्रपञ्नस्येत्ि चेत्.। सत्यम् । अन्यत्राप्यव- 
काशो नासि । के ते प्रदेशा यत्र स धिकासो मम्यः । इदं तर्ढवश्याभ्युपेयं 
रूढार्थामिघानेन प्रकृतिप्रत्ययार्थ्रदशंनेन च कृतङ्त्यंमन्याः प्रायेण प्रति- 
यत्तारः म्रतिपाद यितास्श्चेति। 

„ संसत वाङ्मये वहूनां पदानामेकार्थत्ता कथं समज्नीत्यत्रापि नोये- 
तिरे" प्राञ्चः, नोयच्छन्ते चावाच्चः। अनवसर एप तद्विषयस्य व्युताद् 
नस्य । कुशला छत्र प्रधानवक्तार उपसजेनं बयम् । अतो मितेन सन्दरमेण 
अतिज्ञातोथं उदाष्धियते | 

दिङनागप्रणीतं ऊन्दमालां नास नाटकं परिष्छुकेता मया कविनाऽ- 
ऽसञखयुक्ते निभ्रतशब्दे वाचाऽऽङ्ल्या यद्वाचि तदेवेहाथेत उदुधियते 
तचत् । तदालोचयन्तु सन्तः । 

निश्रृतशब्दः साक्ताखकरृतिप्रत्यययोगेनोपसगंयोगेल चाकण्टपूणेम- 
धंमाचष्टे। तथा च चिन्तया निभृत इति श्रीमद्भागवते प्रयोगः| 
यन्नाम नितं भवत्ति न॒ तच्छव्दायते। सम्पूर्णकुम्मो न करोति 
शब्दमित्ति दयामणति लोकः । अतो निथरतं नीरवं प्रशन्तमित्यनथा- 
न्तरम् । भवन्ति चातरार्थे कवीनां प्रयोगः--““कोऽयं निश्रतं तपोवनमिदं 
रामी करोत्याज्ञयेःति स्वप्ननाटफे । ““निष्कम्पघृक्तं निभतष्ठिरे फ" " कान- 
नमिति ऊुमारे ! कारणेन खलु सया नेभूत्यमवलम्बितमिति च माल- 
वरकाभ्निमित्रे | यप्मायः कश्चिदिह शब्दः श्रयते स आधघातजन्यं मासत- 
हम्पमन्तरेण नोयते तस्माच्छव्दाभावः कम्पविरहे शक्यं लिङ्गमाश्या- 
मम् । अतो नीरवस्थंमसिघाय निश्तशब्दो निष्कस्पमभिधत्ते । यथा-- 

9 उत्पूरवाधमेदिटि रूपम् 1 कव्॑भिप्रा्रे करियाफलेऽत्रत्मनेपदविधिः । २ लव- 
रस्यसरस्वतीप्माजो वेशने मासिके अ्रवन्धोयं वाचित्तः । शत्र कुशला इति पदेन 
स्यात्ताः कशलोपाहाः श्रीरामचन्दशालिणोऽसिपरेताः ॥ 



नि 

पदार्थविकासः ! . + २्मृदे 

“निष्कम्पचासरशिखा निञ्रतोर््वकर्णाः इति शाङन्तज्े ! “अनिभूतकरे- 
भ्याक्तिपत्पु प्रियेष्वि"ति मेघदूते । “वारिधीनिव युगान्तवायवः त्तोभयन्त्य- 
नश्रता . गुरूनपी"ति किराते । “नानिभ्रतोग्निमुपासीतेःतिः च चरके 1: 
निऽ्कस्पताया नीरवतायाश्च वाद्याया न दूरं विग्रकघ्यते शान्तिराभ्यन्तरी 1 
कल्पते नाम् बहिरङ्श्रशमोन्तरङ्प्रशमाय । यथा स्नातस्य ध्यानेकसर्गती ` 
न तथाऽस्नातस्य । सौम्या ह्यापः । अतो युज्यते यत्निथतशब्दोऽन्तःशान्तं` 
अआश्रतम(चक्तीत । यथा निथतास्मेत्यत्र । । 

समनोविपये सन्देहान्तगमनं संशयदोलानधिरोहणमेव वा कम्पाय- 
मावः । तेन निश्रतरब्दो दाठयं स्थेयं वा लच्तयति । यथा--^तया 
ठ्याहतसन्देशा सा बभौ निरता प्रियः इति कुमारे । तत्तो नीरवनिष्क- ` 
-स्पाथदरयव्यतिकरेणं रहस्थाथंलव्िः; यतो दि रहस्यं नाम नीरवताया 

` निष्कम्पतायाश्च साहचयं न जहाति । सति चेष्टादिल्तेरो सति चारावलमे 
न जातु सन्तिठते रहस्यं तेलविन्दुरिव चाप्घु प्रसरति सयो लोके । 
प्रमाणयति चेतमथ निशरृतभिति चिन्तनीयं शीघ्रमिति सुकरमिति शा 

` न्तले कविक्रुलपते रुक्तिः । रहस्यं च पुनर्गोप्यं तिरस्करणीयं च -भवति, 
; तेन निखतशान्दः प्रच्छन्नतिरोदितादिना समानामधयत्ता याति! यथा 

“निरतो भूतेति पञ्चतन्त्रे, “नमसा निभरतेन्टुवे?ति रघौ । 
परिपूणेतारूपो सुख्याथं एव भूयोप्यर्थान्तरं संक्रामति । च्श्यते दहि 

लोके परिपृणंता गौरवाय भवति, गौरवं च प्रोवस्यायेति 1 नमन्ति हि 
फलभरेण शाखिनः, विलम्बन्ते च नवास्बुभिघंनाः । तेन निभृतेन 
अणतोऽवूनतक्रायो वोच्यते । यथा श्रणामनिश्रता कुलवधूरिव" 
मुद्राराच्तसे । 

अत्र वहूनामन्येपां शब्दानां उपाचिख्यासितानां केचिदेव वित्रियन्ते । 
विशारदशब्दः कस्यच्छात्रसयोपाध्यायस्व व नावगतः । अयं हि प्रग- | 
ल्भापरप्यांयः ¡ तस्पर्यायते वक्तव्यो विशिरा शारदाऽस्येति 
उयुरत्तिरेव हेतुरिति चेन्न । शारदा हि भगवघ्या विद्याधिष्ठान्या देवतायाः 
संज्ञा । तस्याः सामान्यविरोपभावोऽनुपपन्नः । तस्मात्त विर्ेपणोपादानः ° 1 

१ चिन्तनंकार्यप् । २ श्रारावः ,शञ्दः, तस्य लवो लेशः, तस्मिन् 4, 
२ प्रवणो निम्नो निम्नाभिसुखो बा । तस्य भावः, तस्मै ! 



२२४ ्रस्तावतरङ्किणी ! 

सपाथंम् । किञ्चात्र शारदाशब्दोऽवयवभूतो नोसेक्तितु युभ्यते । नामत्ति- 
गाङशासने शारदविशारदशब्दयोः साहचर्येण पाठात् । कथं तिं भाग- 
हस्याथप्रतीतिः । उच्यते । विगतं शारदत्वमभिनवत्वमस्येतिं व्युत्पत्तेः! 
शारदशब्दोत्र मावभ्रधानः । शारदत्वेना्ाभिनवत्वं लद्यते । शरदि भवं 
शारदम् | आगतायां हि शरदि वयतुना कृतं सल्िलाविलवं  गगनश्या- 
मत्वं चापेति, अ्रसीदन्त्यापः, यत्तियन्ति दुदिनानि । तेन स्वं नवतामि- 
वोपति । अयुक्तचारं शब्दो भगवता सूत्रकारेणाप्यत्रा्े शशारदेऽनातवेः 
इत्यत्र । तत्र शारदशब्दः प्रस्यग्रवाची । सघोरञ्जूद् धृतुदकमसुपदहतं र- 
ज्जुशारदसुच्यतः इति काशिकायां जयादित्यः 1 हौ त॒ शारदौ मव्य्राप्रति- 
भाविति नानार्थैष्वमरः । यस्थ हि नवस्वं विनष्टं भवति स विशारदः 
गल्भः प्रौढ इत्युच्यते । शापस््रेऽधीतिन एवेतं व्यपदेशं भजन्ते न 
भाधीतीः। ू 

अलिोच्यतां वा कृपणशब्दाथः ¡ कृपणः किस्पचान उच्यते, तत्रार्थे 
ह्यस्य रूढिः । तत्केन हेतुना । कृपणः छरप्यते कृपाविपयीक्रियत इतिं 
व्युतत्तिलभ्यो्थैः । सत्यं स छृपाभाजनं भवति यः सर्॑स्यापेत्तितस्याथं- 
स्येशानोपि नात्मनि प्रकुरुतेः न च बन्धुषु न वा लोक्ये पुं ङयेषु । 
प्रयुक्तपूवशवायं शब्दो विभेपणएमचाधितसुख्याथवृत्तिः । “यथा यो वा 
एतदत्तर गाग्यविदित्वाऽस्माह्लोकासरेति स कृपणः, यथा वा बुद्धौ शरण- 

सन्विच्छ कृपणाः फलदेतवः इति 1 पूर्वं विशेषणं भूर्वाऽ्यं पश्चात्केवटं 
विमेष्या्थमपयति । एवमन्यत्रापि विशेषणानि विम्ेष्यतां यान्ति । तथा 
कस्मादिति बहुन करमात्कारणादित्यथे दृश्यते । अत्रापि विशेषणेन 
विरेष्यार्थ॑स्य खमपणम्। अकस्मादिति च सहसार्थे संगच्छते, अकारणा- 
दित्यर्थात् । स्मरन्तु च घमेसुत्रकारा “न रूढशम्ंस्कस्मात्! इति । ततरा - 
कारणाद् त) स्थादिति तदर्थः 

समीदयतां द याप्शब्द; । याप्ये पाशप् इत्यत्र पाणिनीये श्रूयतेऽयं 
लिन्या्थकशच ख्यातः । मिथक्षवचने याप्यो दयश्च सात्तीति ' 
गौतमधर्मसूतरेपि, निन्याथुको द "वदहिप्कार्यो वेति, व्याख्यातः । कथं 
निन्या्थलल्धिरिति _विगृष्यम्ः। यातेख्येन्तायति रूपम्! याप्यः , 

` ˆ १ सभ्ये प्रढरत्ताः। आ्रादिकर्मणि-्तः। २ विनियुदक्ते। ३ लोकटदितेषु ) 



पदार्थचिकासः) २९५ 

प्रसथाध्यः प्रेष्यः प्राप्य इति व्युतपत्तिलमभग्रोथः । परः नात्रर्थे कष्वि- 
तप्रयुक्तपूर्वायं शब्दः । “शिविका याप्ययानं स्याणदिद्यत्रापि याप्यस्यारा- 
त्तस्य यानयिति स्वासी । तत्र व्युत्प्यथेपरासशेः कियानप्यस्तीति नाप- 
लाप्यम् । एं याप्यश्चिकिरस्य इ्यर्थपि । गौणार्थे निन्य एव तु च्यन्ते . 
प्रायशः प्रयोगाः । तक्छुतो निन्यार्थोपलल्थिः । त्रिविधा सेगा इति वेदाः | 
सुखसाध्याः कृच्छुसाध्या अप्ताध्यनच्ति । तत्रासाध्याः पुनर्दिविधाः-- 
याप्याः प्रव्याख्येय्र्येति । यथा याभ्यान्यश्मसि । यान्यं कुप् । याप्यो 
साजय्मा ¡ रोमो नाम सर्वोपि दःखकरः ! स्जतिं हि सः 1 परं याप्यो 
रोगः सुतमां दुःखकरः । न स साध्यते न च प्रस्याख्यायते । कदाचिन्म- 
स्दतां याति कदाचित्ती रतां चिकिलस्यमानोपि । सत्तं चातुर उपचर्यते 
सेपजेनं च कल्यतामेति । दुःखाभिभूतो माजीवंन्नसौ लोक्य निन्यो 
अवति निर्माभ्योयं यस्य सेगानिर्मन्ता नास्तीति ¦ एवं योन्योपि टश्रितेन 
वा मौर्ख्येण वाऽचैपुंसेन वा हेतुना निन्यो मवति सोपि याप्य इप्थुच्यते। 
याप्य इव याभ्य इत्यौपसिकः प्रयोगः । 

विचिच्यतां बोपपृर्वस्येत्ततेरर्थः । अयं दत्वे पदार्थानवलोकते पदा- 
थेपरिदहारे वा ठ्यवद्धियते । तच्छतः । निरुक्तकारण भगवता यास्केन वहुत् 
तदतेनपेक्ितध्यमिति वाक् सन्टव्धा । उपक्तितन्यं साधीयः परीक्ञणीय- 
मित्येवं च व्यातं दुर्गेण । उप्रश्डो हि सामीप्यं वक्तिः! यो द्यपेत्य 
पश्यति स साधीयः पष्यति ] परं योऽस्यन्तमुपेत्य पश्यति स पश्यत्येव न 
॥ हि वय॑ नेचस्थम खनं पश्यामः । अत एवोपयृचं ईत्ततिरनचलोकनं पदा- 

परिहारं बाऽथोन्तरं सङ्ऋन्तः कालेन ! >, हः: 
एवं उाक्रिरमाणं शाव्दजातं किसप्यपूचे शमणीयक्त घर्तम चार्व 
शैली विपश्िद्धिरवश्य“्ीलनीया) चं छेदत्सस. भ्रकारान्तरसस्ति ! 

देडसात्रसिह दशितं । विस्तरस्तु विरतरसनेह्सभपेततक ति दिरसामः। 
पदाथःनो निच्सोयं नृत्नः सुमनसाभिव्ः 
भूयान्मनेधिनोदायं समेपरसहिती उपान् ।1 

श 

9 

९ कृत्तिं जीवति ! माद थन्तरे इति लटः छत ! २ कल्य धिराषयो समति ! 

५९६ प 
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स भाषितिनीवी 

( पद्रत्नानि ) 

एथिच्यां त्रीणि रलानि जलमन्नं सुभाषितम् । 
मूढः फापाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ॥ १॥ 
द्राच्ता म्लानमुखी जाता शकरा चाश्सतां गता | 
सुभाषितरसस्यमे सुधा मीता दिवं गता 1२॥ 
कान्प्रच्छामः सुखः स्वभे निवसामो षयं भु व। 
किंवा काव्यरसः स्वादुः किंवा स्वादीयसी सुधा। ३॥. 
याता यान्ति च यातारो लोकाः शोकाधिकरा भुवि। 
काठ्यसम्बन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी निरपायिनी ॥ ४॥ 
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागलुचर्तते। 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽलुधावति ।| ५] 
शब्दशास्लमनधीत्य यः पुमान् वक्तुमिच्छति वचः सान्तरे । 
न्द् धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं कमलनालतन्तुना ।। ६ ॥ 
नागुणी राणिनं वेत्ति गुणी शुखिपु मत्सरी । 
गुणी च शुखरामी च विरलः सण्ललो जनः । ७1 
उदेति सविता ताभ्रस्ताघ्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपत्ता॥ ८ ॥ 
उपकासिपु यः साधवः साधुत्वे तस्य को गुणः| 
प्मपकासिपु यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते 1 ६ ॥ 

सुजनो न याति वेरं परदितनिरतो विनाशकालेषि । 
चदेपि चन्दनतरुः सुरभयति उखं इट।रस्य । १० ॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि। 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव -स्कतः। ११॥ 
शरदि न वर्ष॑ति गर्जंति वर्पति वर्षासु निःस्वनो मेघः। 
जीचो वदति न ह्रुरुते न वदति सुजनः करोत्येव ॥ १२॥ 
लिन्नोपि रोहति तस्श्न्द्रः कीणोपि वधंते लोके । 

1 

[कि 



सुभापितनीवी 1 

इति विग्रशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न ते विपदा । १३ ॥ 
सत्येन स्व्यते धर्मो तिथ्या योगेन रच्यते! 
सजया स्च्यते खूप ॑द्ुलं वृत्तेन र्च्यते। ४॥ 
प्रायेण श्रीमत्तां लोके भोक्तु शक्तिनं विद्यते| 
दरिद्राणां तु राजेन्द्र अपि कारं हि जीयंति। १५॥ 
संरोहति शरविद्धं वनं परशुना हतम् । 
चाचा दुस्तं वीभस्सं न संरोहति वाक्क्ततम्।। १६॥ 
चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनाहताः 1 
छृच्ुपि न चल्तव्येव धीराणां निश्चलं मनः। ६७ ॥ 
चदनं प्रसादसदनं सदयं हदयं सुधाञ्ुचो बाचः। 
करणं परापक्ररणं येपां केषां न ते वन्याः | १८।॥ 

पिचन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृत्ताः । 

नादन्ति सस्यं खदु वारिव 
परोपकाराय सतां विभूतयः! १९] 

पतितोपि रद््वदने तरणिर्वोधयति पश्चेपण्डानि । 
जनयन्ति हि प्रकाशं दीपशिखाः स्वाङ्दादहैन ॥ २०॥ 

अदयापि नोऽमति हरः भलि कालकूटं 
करमो वित्ति धरणीं खलु प्रठकेन । 

सस्भोनिधिवंहति दस्तरवाडवाप्रि- 
मङ्खीकृतं सुक्रतिनः परिपालयन्ति । २१॥ 

लदमीन्वन्द्रादपेयाहा हिमवान्वा द्िमं त्यजेत् | 
अतीयात्सागरो वेलां न म्रतिज्ञामहं पितुः ।। २२॥ 
द्विः शरं नाभिसन्वत्ते द्विः स्थापयति नाधितान् | 
द्िदंदाति नचाथिस्यो रामो दिनःसिमापते। २३॥ 

उद्यति यदि भानुः पिमे दिण्िसामे 
प्रचलति यदि मेरः शीततां यानि वहिः] 

विकसति यदि पदूमं पवतापरे सिलाया 
न भवति पुनरुक्तं मापितं स्नानम् |} २४ ॥ . 

॥: (3 ७ 



प्रस्तादतरक्तिणी | 

विदुपां वदनाद्माचः सहसा यान्ति नो वहिः । 
याताश्च पराच्चन्ति दविस्दानं रदा इव ॥२८५॥ 

मनसि वचसि काये पुख्यपीयूपपृणौ 
खिभुवनमुपकारशेखिभिः प्रीणयन्तः 1 

परगुखपरसारण्ूल्पवतीक्त्य नित्यं 
निज दि धिकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः ॥ २६॥ 

घुष धरष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारूगन्धं 
छिन्नं चिचं पुनरपि पुनः खदु चैवेक्ुदस्डम् । 

दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काच्चनं कान्तवणं 
न प्राणान्ते अ्ृतिविकृतिजायते चोत्तमानाम्।! २७ ॥ 

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्तणाय ।। २८ ॥ 
स्वयं महेशः शष्टुसे नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः । 
तथापि भिक्लाटलयेव शम्भोवंलीयसी केवलमीन्रेषच्छा । २६ ॥ 
न निसित्ता केन न च्छपू्ा न दश्यते देमसयी रङ्गी । ` 
तथापि चष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।॥ ३० ॥ 
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्तः पुत्रा त्रियन्ते जनकश्चि खयुः 1 
परेषु सेरी खलजनेषु वेरं पश्यन्तु लोकाः कललिकोठकानि ।। ३९ ॥ 
बन्धनानि खलु सन्ति वहनि प्रेमरल्जुकृतबन्धनमन्यत् । 
दारूभेदनिपुणोपि पड्विनिष्ियो मवाते पद्कजकोपे ।। ३२ ॥ 
श्रोत्रं श्रतेनेव न दक्रुरुडलेन दानन पाण्न च कङ्कणेन । 

चिसाति कायः कम्णापयाणां परोपकारण ने तु चन्दनेन ॥ ६३ ॥! 

च्तारं जरं वारिुचः पिवन्ति तदेव ऊृत्वा सधुरं वमन्ति 1 
सम्तस्तथा दर्ज॑नद्र्व चांसि पीत्या च सूक्तानि समुद्धिरन्ति ॥ ३४ "! 
कि यघुना कि विधुना कि सुवया कि वदुधयाञखलया । 
यदि द्ृद्यद्ास्चरतः पुन्यः पुनरत नयनयारयनम् ।। ३४ ॥ 

सञ्जनम्य हद्यं नवनीत्त यद् वदन्ति कवयस्तदलीकम् । 
्मन्यद्रेहविलसस्परितिपात् स जन्त द्रवति नो नवनीतम् ।} ३६॥ 
च्ल्पद्रमः कल्पितमेव सूते सा कामदुक् कामिनमेव दार्थ 1 



ह 

सु भापितनीची । २२९ 

चिन्तासणिधिन्तितमेव दन्ते सतां त शङ्कुः सकलं भरसृते ॥ ३७ ॥। 
निरन्तरे वद्य मदाधनत्वं चि्याऽनकवया चिदुपा न दैया। 
र्त्नावत॑साः कुत्टाः समीद्य किमायनायेः कुलटा भवन्ति । ३८ ॥ 

वज्रादपि कटरोरसि ्दूनि कुठसादपि । 
लोकोचसणां चतांसि को नु विज्ञातमहंति !] ३६ ॥ 

उदीरितोर्थः पशुनाऽपि गृ्यते हयाश्च नागाश्च वहन्त्यदेक्षिताः। । 
अनुक्तमप्यूहति परिडतो जनः परेङ्धितज्ञानफला हि बुद्धयः }} ४०1] 
स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं च्ादनमक्ञतायाः। 
चिश्रेपतः सवंविदां समाजे विभूपणं सोनमपण्डितानाम् ॥ ४१॥ 

राधिगसिष्यति सविष्यति सुप्रभातं 
माध्वानुदेप्यत्ति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 

इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे 
1 इन्त इन्त नलिनीं गज उज्नहार !! ४२ ॥ 

भवन्ति नघ्रासतरवः फलो दरमेनवास्युभिद्ररविलस्विनो घनाः । 
अनुद्धताः सप्पुरपाः सखद्धिभिः स्वभाव एवेप परोपकारिणाम् ।। ४३ ॥ 
साधूनुमृपकलतुं लद्मीं कष्टं विहायसा गन्तुम् । | 
न कनल कष्य मनश्चरितं च महात्मनां प्रोतम् । ४४ ॥ 
कचिद् विद्दरोष्ठी कचिदपि च सुरासत्तकलंह् 

कचिद् वीणावादः कचिदपि च दा हेति रुदितम् 
कचिद्रम्या रामा कयिदपि जराजजंरतनु- 

नं जने संसारः किमग्रतमयः किं विपमयः ॥ ४५॥. 
वेधा दधा श्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च । 
तायु तेष्वप्यनासनत्तः सान्ताद्धर्गो नराक्रतिः । ४६} 

एतेषु हा तस्णुमास्तधरूयमान- 
दावानलः कवलितेयु मदहीरुदेपु । 

म्भो न चेल्नलद् सुच्छसि मा विसुख 
वजरं पुनः क्तिपसि निदेय कस्य दतोः ।। ४७ ॥ 

घदितधघटितं घटयति ुघटितवटितानि दर्घटीङ्कस्ते 1 
विधिरेव तानि घटयति यानि पुसान्नैव चिन्तयति ॥ ८ 
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कुद बनमपश्चि श्रीमदम्भोजषर्डं 
त्यजति युदखल्कः भ्रीतिमांश्वकवाकः 1 

उदयमहिपसोविर्याति शीतांशरस्तं 
हतविधिलसितानां दी विचित्रो विपाकः ॥ ४६॥ 

अथाँनामीशिपे त्व वयमपि गिरामीश्महे यावदर्थं 
शूरस्त्वं बादिदपेव्युपशसनविधावेत्तयं पाटवं नः" । , 

सेचन्ते त्वां घनाल्या मतिमलहतये सासपि श्रोतुकामा 
मय्यप्यास्था न ते चेत्त्वयि मस नित्तरासेव राजन्ननास्था ॥ ५९ 

शङकोत्सङ्काद् ारुकिखरिणः कापि विपमे ` 
पतित्वाऽयं कायः कृठिनद्पदन्ते विगलितः । 

वरं न्यस्ते हस्तः फणिपतिमुखे वीदंणदशने 
वर बहौ पातस्तदपि न कृतः शीलविलयः ॥ ५१॥ 

कचितपण्वीशथ्यः कचिद्पि च परयंङ्कशटायनः 
कचिच्छाकाहारः कचिद्पि ` च शात्योदनरचिः । 

कचित्कन्थाधारी कचिद्पि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कायाथ न गणयति दुःखं न च सुखम् ।॥५ 

शिरः शावं स्वर्गात्पशुपतिश्िरस्तः क्षित्तिषरं ` 
~ महीध्राटुतङ्ञादवनिमवनेश्चापि जलधिम् । 

अथो ग्या सेयं पदमुपगता स्तोकमथवा । 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतसुखः ॥ ५३ ॥ 

अ्चश्यं यातारश्चिरतरभरपित्वाऽपि विषया 
वियोगे को सेदस्त्यजतिन जनौ यत्स्वयममून् । 

व्रजन्तः स्वातन्त्याददुलपरितापाय मनस 
स्वयं व्यक्ता देते शमघुखमनन्तं विदधति || ५४! 

सिन्ना महागिरि्शिलाः करजाथजाय- 
ददामशौयंनिकरेः छरटिश्रमेण । - 

दैवे परायि करिणामरिणा तथापि 
कुतापि नापि खलु हया पिशितस्य लेरोः ।॥ ५५॥ 

प्मस्ति ययपि सवत्र नीरं नीरजमण्डितम् 
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रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना । ५&॥ 
अद्र भद्रं छृतं मौनं कोकिलैजंलदागमे । 
वक्तारो दुरा यत्र त्त्र मौनं हि शोभते ॥५७॥ 
सुभापितस्याध्ययनानुपक्तं शुकं वराकाः प्रहसन्ति काक्राः। ~. 

तमेव ससस गिर किरन्तं दृष्टा भवन्ति चरपयानतास्याः।। ५८ ॥। 
प्रारम्भे कुषुमाकरंस्य परितो यस्योल्वखन्मञ्जरी- 

युञ्जे सञ्ज्ुलगु्ञितानि रचयंस्तानातनोसुत्सवान्. 1 
तस्मि्नद्य रसालशाखिनि दशां देवाच्छृशासश्चति 

त्वं चेन्मुच्चसि चश्वरीक विनयं नीचस्वदन्योस्ति कः ।। ४६. 1} 
यल्छरत्वा न भवेद् धर्मी न कीर्तने यशो अवि । 
शरीरस्य भवेत् खेदः कस्तत्कमं समाचरेत् ॥ ६० ॥ 

छअधमेयुक््तं न च कामयेत 
राञ्यं छुराणामपि धमराजः । 

धर्मार्थयुक्तं त महीपतित्वं 
मामपि कस्मिंश्चिदयं बुभूषेत् ॥ ६१॥ 

मृतानां भ्राणिनः श्रेष्ठाः भ्रासि्ना बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नसः श्रेष्टा नरेष्वपि जातयः ॥ ६२॥ 
द्विजेषु वेयाः श्रेयांसो वेपु कृतवुद्धयः 
बुष कर्तारः कटु व्रह्मवादिनः ।। ६२ ॥ 

प्राणान्तिकेरप्युषायें प्रयतद्धिरनेकशः । 
रोपवन्तो न॒ शक्रिता नें वै यमसादनम् । ६४ ॥ 

न कर्मणां धिध्रणाशोस्त्ययुत् 
पुख्यानां वाप्यथव। पापकानाम् । 

पूवं कतुंगच्छत्ति पुख्यपापं 
पन्यात्छवेनमनुयात्येव कर्ता । ६“ ॥ 

निर्वनो वध्यते व्याघ्रो नि्व्यघ्रं छिद्यते वनम्। 
तस्माद् व्या्रो वनं रक्त्रनं व्याघ्रं च पालयेत् ।} ६६ ॥ 
प्रवृत्तवाक् चित्रकथ सउदवान् अतिसानवान् । 
छ्यु म्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडते उच्यते|| ६५ ॥ 
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र्कः दमावतां दोपो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्समया. युक्तमशक्तं मन्यते जनः \। &८ 1 
दाविमौ पु्पव्याघ्रं परप्रघ्ययकारिणौ। 
सिय; कामितकामिन्यो लोकः पूजित्प्रूजकः । ६९ ॥ 
न्यायागतस्य द्रन्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ । 
श्यपात्रे प्रतिपत्ति पात्रे चाप्रतिपादनम्) ७८॥ 
द्रावस्मसि निवेष्ञ्यौ गते बद्धवा टां शिलाम् । 
धनवन्तमदातारं दस्रं चातपस्िनप् 1 ५१) 

आसो्यमानचण्यमविग्रचासः 
सद्धिलष्यैः सद सम्प्रयोगः । 

स्वप्रत्यया वृत्तिरमीत्तवास 
पड़ जीवलोकस्य रखानि साजन् ।॥ ७२ ॥ 

दशत धर्म न जानन्ति धृततराष्ट निबोध तान् । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुकितिः। 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश1 ५३॥ 

प्युन्सत्तासलपतो बल्ला परिजल्पतः । 
सर्वतः सारमाददयादश्मभ्य इव काद्छेनम् ॥। ७४ ॥ 

विद्यामदो धनमदस्वरचीयोभिजनो मदः। 
मदा पएतेऽवलिप्रानामेत एव॒ सतां दमाः । ५५५॥ 
सम्पन्नतरमेवान्नं दरिद्रा थते सदा1 

छ््स्रादुतां जनयति सा चाध्येपु युदुलेभा ॥ ५६ ॥ 

स्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुपाय पराभवम् । 

बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ।} ५५ ॥ 
न देवा दण्डमादाय रक्तन्ति पशुपालवत् । 

यं तु रक्तितुभिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तमू \। ५८ ॥ 

वाकसंयमो दि दृपते सदप्कस्तसो सतः । 

अर्थवच विचित्रं च न शक्यं बहु भाषितुम् ।। ५६ 

पै वयसि तक्क्यादेन वद्धः रखं वसेत् 
यावज्जीवेन तच्छुयोयेन प्रेत्य दुखं चसच । ८८ ॥ 
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खुवणैपुष्पां प्रथिवीं चिन्वन्ति पुरुपालयः। 
शूरश्च कृतविश्श्च यश्च॒ जानाति सेविठुप् ॥ <२॥ 
वत्तं यत्तेन संरसेद्ित्तयेति च थाति -च) 
अद्तीणो वित्ततः ्तषीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।! <२॥ 

न॒व भिना गौरवं प्राप्नुवन्ति 
न वै यिदश्ाः प्रश्षमं रोचयन्ति। 

न॒ वै तेषां स्वदते पथ्ययुक्त 
योगन्तेमं कल्पते नेव ` तेपाम् । ८२ ॥ 

यस्मिन्यथा वतते यो मनुय 
स्तस्मिस्तथा वतितव्यं स धमः। 

मायाचारो मायया वाधितव्यः 
ध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ।। <४ ॥ 

घलभाः पुरुपा राजन् सततं प्रियवादिनः 1 
स्रप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः | <५॥ 
मलं प्रथिव्या वाहीकाः पुर्पस्याचतं मलम् । 
करौतुद्लमला साध्वी विप्रवासमलाः खियः ।। ८६ ॥ 
सदसिणोपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
धतरा ` विसुख्वेच्छां न कथंचिन्न जीन्यते ॥ ८७ ॥ 
यल्पथित्यां व्रीहियवं हिरस्यं पशवः खियः। 

नालमेकस्य तत्सवं मिति पश्यन्न यद्यति ॥ ८८ ॥ 
यावतां श्चियते जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनः । 

अधिकं तु समागृलन्स नरः स्तेन उच्यते । ८९ ॥ 
कियती पव्सदखी कियती लक्ताऽथ काटिरपि कियती । 

्रौदार्यान्नतमनसां रस्नवती वसुमती कियती ।। ६०॥ 
योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
किंतेनन कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ ६१॥ 

` आआचार्यास्पादमादन्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । 
कालेन पादमादत्ते पादं सव्रह्मचारिभिः | ६२ ॥ 
संभोजनं संकथनं सम्प्रश्नोध समागमः । 
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एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कदाचन । ६३) 
धूमायन्ते व्यपेतानि उ्वलन्ति सहितानि च । 
धृतराष्रोल्यकानीव ज्ञातयो भरतषभ ॥ ६४ ॥ 
लोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हत्ता हि यम् । 
दीहता बाधते धसं धर्मो हन्ति हतः धियम् ॥ ९५॥ 
ये धनादपकर्षन्ति नरं स्वबलमास्थिताः । ॥ 
ते धर्ममर्थं कामं च प्रमथ्नन्ति नरं च तम् ।। ६६॥ 
एताम्वस्थ 1 भाष्येके मरणं व्॒रिरे जनाः । 
ग्रामायेके वनायेके नाशायेके प्रचत्रजुः ॥। ६५ ॥ 

उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां वशम् । 

दास्यमेके च गच्छन्ति परेपामथंहेदुना ।। ९८ ॥ 
न तथा बाध्यते कृष्ण प्रकर्या निघंनो जनः । , 
यथा भद्रां रियं प्राप्य तया हीनः सुखेधितः ॥ ६६ ॥ 
न॒ हिं वैराणि शाम्यन्ति दीघैकालघृतान्यपि। 
आख्यातारस्व विन्ते पुमोशवेष्टियते छले । १०० ॥! 
न चापि वेरं वेरेण केशव व्युपशाम्थति। 

हविपाऽग्नियंथा छृष्ण भूय॒ एवामिवधते ॥ १०१ ॥ 
नित्यं किल मत्यंश्य चित्तं पाथं चलाचलम् । 

वात्तवेगभ्रचलिता अष्ठीला शाल्मलेरिव ॥ १०२॥ 

सुमन्त्रितं खुनीतं च न्यायतश्चोपपादित्तम् । 

चरतं मालुष्यकं कर्मं दैवेनापि विरुध्यते ॥ १०३ ॥ 
तदिदं 'िथितं बुद्धया पूर्वैरपि महात्मभिः । 

दैवे च मालुषे चेव संयुक्तं लोककारणम् ।। १०४ ॥। 
यच्र सुत्तं दरुक्तं च समं स्यान्मधुखदन । † 

न तच्र भलपेस्मराज्ञो बधिरेष्विव गायनः} १०५ ॥ 
योऽसत्सेवी दथा चासे न श्रोता खुद्रदां सताम् । 

परान्ध्रणीते स्वान्दरे्ि तं गौस्त्यजति मारत ॥ १०६ ॥ 

न युद्धे तात कल्याणं न धर्मार्थो कुतः सुखम् 1 

न चापि विजयो निष्यं मा युद्धे चेत च्माधिथाः॥ १०७ ॥ ४ 



सुभाषितनीदी । 

कालो वा कारणं राज्ञो राजाःवा कालकारणम् । 
इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥ १०८ ॥ 

, सपू वे नदिका सुपूरो मूपिकाञ्चलिः। 
सुसन्तोपः कापुरुषः स्वल्पकेनेव तुष्यति ॥ १०९ ॥ 
अलातं तुन्दकस्येव युदत्तंमपि हि उवल। 

तुपाभ्निरिवानर्चिधूमायस्व जिजीविषुः ॥ 
सुदत्त उ्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम् ॥ ११० ॥ 
दाने तपसि सत्ये च यस्य नोच्चरितं यशः। 
चिदयायासथंलाभे वा मातुरुच्ार एव सः ॥ १११1 
एतावानेव पुरूषो यदमर्पी यदक्तमी 1 
्तमावान्निरमपेश्च नेव दी न पुनः पुमान् ॥ ११२॥ 
इह॒ प्राज्ञो हि पुरुपः सवल्पमप्रियमिच्छति । त 
यस्य स्वल्पं प्रिय लोके ध्रवं तस्याल्पमप्रियम् ॥ ११३ ॥ 
बलज्येष्ठं स्णरतं त्तत्र सन्त्रजयेष्टा द्विजातयः । =. 
धनव्येष्ठाः स्ता वेश्याः शूद्रास्तु वयसाधिकाः ॥ ११४ ॥ 
श्रोतव्यं खलु बृद्धनासिति शाख्निदशनम् । 
न सेव ह्यतिवृद्धानां पुनर्वाला हिते सताः॥ ११५ ॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य का्यांकायंमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम् ॥ ११६ ॥ 
शरदस्बुधरच्छायाग्वर्या यौवनध्ियः 1 
पातस्या विपयाः पर्यन्तपरितापिनः ॥ ११७ ॥ 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम् । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन चिसाव्यते ॥ ११८ ॥ 
अद्यापि दुर्निवारं स्तुतिकन्या वहति कौमारम् । 
सद्धचो न रोचते साऽसन्तस्तस्ये न रोचन्ते ॥ ११९॥ 
आदानस्य प्रदानस्य कततव्यस्य च कर्मणः । 
क्तिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तद्रसम् ॥ १२० ॥ 
सन्तोपखिपु कतंव्यः स्वदारे भोजने धने । 
त्रिपु चेव न. कतव्य दाने तपसि पाटने । १२१॥ 



भस्तावतरद्धिण 

यदीच्छसि वश्रीक्तु जगदेकेन कर्मणा । 
परापवादसस्यस्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ १२२॥ 
शनः पन्थाः शनः कन्था शनेः पवंत्तरोहणम् 1 _ , 
शनेविया शनेवित्तं पञ्ेतानि शनैः शनैः ॥ १ 
ाविसौ पुरुपौ लोके शिरःश्लूलकरावुमौ । 
गृहस्थश्च निरारस्मो यतश्च सपरिथहः । १२४ 1 
कालो हि सछृदभ्येतति यन्नरं कालकाङ्क्तिणम् । 
दुलेभः सं पुनस्तेन कालः कर्साचिकीपैता । १२८५ 1] 
लच्छमीचन्तो न जानन्ति भ्रायेण परवेदनाम् 1 
शपे धराभराक्रान्ते शेते नारायर्; सुखम् ॥।-१२६ 

कस्यापि कोप्यतिश्योस्ति स तेन ल्लोके 
ख्यातिं प्रयाति न हि सवे चिदस्तु सें । 

किं केतकी फलति किं पनसः सुपुष्पः 
किं नागवल्ल्यपि च पुष्पफैरुपेता ॥ १२७ ॥ 

उद्भाटितनवद्ारे प्रे विहगोऽनिलः । 
यत्तिष्ठति तद्य प्रयाणे विस्मयः कतः 1 १२८ । 
किं छलेनोपद्रछेन शीलमेव कारणम् । 

4 
५ 

॥ 

[न् 
न 
# 
२॥ 

भवन्ति नितरां स्फीताः खक्ेत्रे कण्टकिद्रुमाः ॥ १२९ ॥ 
अस्सोजि्नःवननिवासविल्ासमेव 

हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो वि वाता । 
नच त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ भरसिद्धं द 

चेदरध्यकीतिसपहदुससा समथः ॥ १३० ॥ 
काद् ग्तिजायते सथ्यमानाद् 
 भूमिस्तोयं खन्यमाना _ ददाति । 

सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
मागँरन्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ।। १३१ ॥ 

दस्ती स्थूलतनुः स चाडश्तवशशः किं दस्तिमातोऽङ्क्ो 
वजेणाभिहताः पतन्ति गिरयः करं शेलसान्ः पविः । 
दीपे प्रव्वल्तिते विनश्यति तमः कि दीपसाच्नं तम- 



सुभापिततनीची । रे 

स्तेजो यस्य विराजते स वलयान्स्थक्ेषु कः मध्ययः॥ १३२ ॥ 
गीभिरुरूणां परषान्तरयाभिस्तिरस्छरता यान्ति नरा सदत्वम् । 
अलब्धशाणोत्कपणा वरपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥ १३३ ॥ 
प्कासष्टस्नं खस्सूक्कसाणां कि रल्नहारो सरगपक्तिणां च 1  . - 

धस्य दीपो वधिरस्य गीतं मृखेस्य किं शाश्चकथाप्रसङ्ः 1 १३४ ॥ 
न साहसष्छन्तरसालुवतिना न चाप्यपायोपहतःन्तयात्यन । 
(वभूतयः शक्यमवाप्तुभ्रूजिता नये च शौर्यं च वसन्ति सम्पदः || १३५ ॥ 

सम्पत्सु महतां चित्तं भवय्युत्पलकोमलम् । 
अप्सु तचे शलशिलासंघातककशप् ॥ १२६ ॥ 
पक्तुं श्रियं वक्तु कतुं खेहमकरधिमप् ।  , 
सज्नानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः ॥ १३५७ ॥ 
विकृति नव गच्छन्ति सङ्कदोपेण साधवः 
आवेष्टितं महासपेश्वन्दनं न विपायते। १ 
पतितो राहुवदने तरणिर्वाधयत्ति पदमखर्डानि । 
भवति विपन्यपि सहतामद्धीकृतवस्त॒निव्ादः ॥ १३९॥ 

इह तुरगशतैः ्रयान्तु मढा 
घनरदहितास्त बुधाः प्रयान्ु पद्भ्याम् | 

गिरिशिखरगतापि काकपङक्छिः ई 
परुलिनगतेन समत्वत्रंति ईसः ॥ १४०] 

सर्वै च्तयान्ता निचयाः पतनान्ताः सपुच्दयाः | 
संयोगा विध्रयोगान्ता सरणगान्तं च जीतितम् ॥ ९४१॥ 
यथा कष्ठ च काष्ठं च समेयातां सहेदघ। | 
समेत्य च -=यपेयातां दतससागमः ॥ १४२.॥ 
उपायकुशलं वयं श्ध्यं सन्दृपण रतम्। 

शूरमेश्वयंकामं च यो न हन्ति स हन्यते ॥ १४३॥ 
अहो तम इवेदं स्यान्न प्राये किञ्चन । 
याजा चेन्न भव्रेह्लाके विभजन्साध्वसावनी । १४४ ॥} 
न लत्धो बुध्यते दोषान किम्पाकभमिव भक्तयन् 1 
यदाचरति कल्याणि शुभं चा खदि वाऽछुभय्। 



२३८ प्रस्तावतरङ्किणी 1. 

तदेच् लमतै मद्रे कतां कसेजमात्मनः \} १४५ ॥ 

कश्चिदाथचणं दछिन्त्वा पलाशांश्च निषिच्वाति 1 

पुष्पं द्रा फले गृध्लुः स श्लोचति फलागमे. 1 १४६ ॥! 

न परेणाह्यतं भ्यं ञ्यः खादितुमिच्छति 
एवमेव नरव्याघ्रः परलीदं न मन्यते.ग {४७} ° 

अर्थौ परित्यज्य यः कोममनुवततते 1. .- ~ - 

एवमापद्यते च्तिभरं राजा दशरथो यथा 1}. १४८ ॥ 

नाततन्यीविदयते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । 
नापत्तिः सुखमेधेत या स्यादपि ` शतात्मजा ॥ १४६ ।} 

यो दि दन्ता द्िपग्रष्ठं कृद्यायां कुरुते .मनः 1 
रल्नस्तेहेन कि तस्य त्यजतः कंञ्ञरोत्तमम् ।। १५९ ॥ 

श्माश्रं चित्त्वा कुठारेण निस्वरं -परिचरेत्तु.कः 1... 

येनं - पयसा सिन्ेननेवास्य ` मधुरो भवेत् ॥. १५९.५। 

- विक्तवो वीर्यटीनो यः- स 'दैवमनुवतंते 

वीराः सम्भावितात्मानो -न दैवं पञुंपासतते ॥ ८२ ॥ 

ल चनं गन्तुकामस्य स्यजकतध वदुन्धसम् । 

सर्वलोकातिगस्येच लव्दयते ̀  चित्तविक्रिया ।। १५३.॥। 

न दतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति. महत्तरम् 1 

यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनाक्रया 1 १५८४ ॥ .. 

कश्च म्रत्यत्तमव्छञ्य ~ संश्यस्थमलच्तसम 1 र 

यतिस्थं चरेद्धर्म ` क्त्रवन्धुरनिथ्ितम् (1 १५५ ॥ 

नाराजके जनपदे वीजमुष्ट श्रकीय 

नाराजके पिः पुत्रो, भयौ चां चतंते बरे ॥ १५६ ॥ .. - 

नायजके जनपदे. .यज्ञशीला जातयः । 

 सन्राण्यन्वासते दान्ता त्रादमणाः संसातन्ता ॥ १५८७ ॥ 

नारके जनपदे. ` _शटृ्टनटनतेकयः 1 . 

` उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते संष्टरवंधनाः ॥१ ९५८ ॥ 

नाराजके. जनपदे तुद्यानांनि खमारप्ताः 1. - 

 स्ायाद्वे कीडिवं यान्ति कुमार्यो देमभूपिताः ॥ ९५६ ॥ 



सुभापितनीवी । २३३ 

नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । 
सावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो स॒निः 1 १६०॥ 
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् 1 
मस्या इव जना नित्यं मन्यन्ति परस्परम् !। १६१ ॥ 
हदयं वद् विधिञ्क्ते यद्धावमन्यच्चले पलम् | 
श्वतेकीयाः सददया गण्यन्ते कथसन्यथा ११ ६६२ ॥ 

नरपतिष्ितकतां देष्यतां यात्ति लोके 
जनपददितकतत व्ययते पार्थिवेन । 

इति महसि विरोधे विश्माते समाने 
चरपत्तिजनपदानां दुलभः कायकत ॥। १६३ ॥ 

अगन्तुं सतां वस्म छरतस्नं यदि न शाक्यते । 
स्वल्पमभ्यतुगन्तव्यं सार्ग्थो नावसीदति । १६४ ॥ 
परस्य प्रव्यवेच्तेत नरश्चरितमात्मनः। 
किं जुभे प्भिस्तुल्यं किं चु सत्पुसूपैरिति ॥ {६५॥ 
यो न संचरते देशान्यो न सेवेत पर्डितान् । 
तस्य संचिता वद्धिष्॑तचिन्दुरिवास्मसि ॥ १६६ ॥ 
देभो देयो किमपि छठकादद्धतं लोकमानाः 
सस्पादैव द्रविणसतुलं सश्च मूयौध्यवाप्य । 
संयुय्यन्ते सुचिरविरहोत्करिठिताभिः प्रियामि 
सौख्यं धन्याः किमपि दधते सवसम्पत्सम्द्धाः।। १६७॥ 
आआकिच्न्याद्तिपरिचयाज्नाययोपेच्यमाणो 
भूपालानामनयुसरणाह्धिभ्यदेवाखिलेभ्यः | 
गेहे ति्टन्डमतिरलसः कूपकः सधर्मा 
किं जानीते सुवनचरितं कि ख वोपथुङ्क्ते ॥ १६८ ॥ 



खमाष्ठिनषु र्पव्यग्वण्डयान 
लया रम्यता लोके दुर्गं हि गुणाजेनम् । * 

व चचरूपाःखलुचित्तच्र तयः । 
को देवशो हि ब्णीत युद्धम् । 
परप्रयुक्तः पुरुपो विचेष्टते । 
सृन्नप्रोता दारमयीव योषा 1 
चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकिव्सकाः ) 
निवन्धो हि दारुणः । 
न खड धीमतां कश्चिदविषयो नाम । 
असत्येतदन्यसमःधिभीरत्वं देवानाम् 1 
अतिस्नेहः पापशङ्की । ~ 
मत्युत्पन्नमति स्मैणम् 1 ̀  
निसगंनियुणाः स्यः । 
सिग्धजनसंविभक्तं हि दुःखं सद्यवेदनं भवति । 
भुजे वीयं निवसति न वाचि ! 
चज्ञासोदये दारिद्रयम् 1 
न दयाकरतिः छसद्शं विजहाति वत्तम् 1 
सुखयुपदिश्यते' परस्य | 
दुःखं न्यासस्य र्तम् {* 

सवः कान्तमात्मीयं पश्यति । 
गुरकमपि विरहदुःखमाशावन्धः साहयति । 
छछिच्चवन्घे सर्स्ये पलायिते निविस्णो धीवसे भणति धर्मो मे 

भचिष्यतीत्ति । ह 
का वणना चन्द्रः संधोद्रारीत्ति। 
पर्याप द्येकः पुलाकः स्थाल्या निदशनाय 1 
घ्राजवं हि कुटिलेषु न नीतिः । 
पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते) 
१ छन सच ह् जगदतदिजीयतें । 

करुणाद्रा द्धि सचभ्य सन्तोऽकाररणएवान्धवाः 1 

च दुचलः व्रात्तभान्यं करति! 



१६ प्र 

खुभाषिवेयु गयप्यखण्डानि ! २४१ 

शुष्केणाद्रं दह्यते मिश्रभावात् । ` 
अनिर्वेदः धियो मृं लासस्य च शुभस्य च । 
उन्मत्ता गौरिवान्धा श्रीः कचिदेवावतिषठते 
मधु पश्यसि दुुद्ध श्रपातं नेच पश्यसि । 
विपमं न हि मन्यन्ते प्रपातं मधघुद शिनः 
अप्यपवंसि भव्ये न नमेतेह कस्यचित् । 
न हि शुश्रुम वातेन मेरुरन्मथितं गिरिम् । 
असदाचरितं द्येतयदात्मानं प्रशंसति । 
दारिद्रय मिति यत्रोक्तं पर्यायमरणं हि तत् । 
अर्थव्येष्ठा हि राजानः! 
कणवन्ति हि भूतानि । 
करनी वें भृमिः। 
निरुक्तमेनः कनीयो भवति । 
न हि निस्वाद्छवेत्तौद्रम् । 
पितृन् समनुजायन्ते नरा मातरमङ्कनाः । 
ऋद्धियुक्ता दि पुरुपा न सहन्ते परस्तवम् 1 
कामात्मता खल्वति न प्रशस्ता । 
टुखेमं हि सदा सुखम् । 
गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते । 
न सुखाल्नमते सुंखम्। 
यदुधरत्ताः सन्ति राजानस्तद्रनत्ताः सन्ति हि प्रजाः । 
समूपुणां तु सर्वेपां यसपथ्यं तन्न रोचते 1 
परेतकल्पा हि गतायुपो नरा दितं न ग्न्त सुद्रद्धिरीरितम् 1 
न हि कटोरकर्ठीर बस्य करङ्न्तावकः प्रतिभटो भवति । 
मकंटस्य सुरापानं ततो बृश्िकर्द॑तनम् । 
मच्ितेपि लशुने न शान्तो व्याधिः । 
न हि कोटरसंस्थेग्नौ तरुभवति शाद्रलः 
सवं टुःखं चिवेकिनः। 
प्रायेरणा्रतक्रत्यत्वान्शरत्योरुद्धिजते जनः ५ 
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-ग्रष्चछय्मोः उदः द ! 
रि गप्र ४५ न > --र ~य र~. 1 
स प्रि < क इह त्त =. । 
= जरमसयं >~ ख ? पे्छाः स्यः दतर (भरमुराया 7 भूकर पकाः स्युः| 

¬ -> दसः त स्-शातथुं काक्त ससा र दष्रान् ) 
द्धि म्रेम मर्जन्ति त ष्ट भरम प्रयः जस्प्पन्तप् 1 

सारदुाश्चसिच लवसायुः । 
सयेष्येव हि दःसस्थ मरहीता गुसरूच्यते । 
च्स्फयाश्चैव विद्यायाः प्रदाता पूज्यते गुरुः । 
रः तवांरि पितरेदभूरि । 

‡ प सरश्ाच्ततः 

¬ य पार्यं च वसन्ति सस्पद्ः | - 
र = नपानपङ्क्तिमन्तरेरं वलभ्याः समारोहः । 
प~ ज्यं सहतेऽन्तरायम् ! - 
"उन्लरूपाऽपि दहति द्िमानी । कुषममस्यपि स्वभावचर्डा 
मदनपञ्चश्तरा । 

पुराणपल्मदूरीक्रस्य न नवपल्लवः समुल्लसति । 
विपयेच््धानुचन्धिन्यो निसयाल्ाणिनां धियः । 
शल्पिनः सह शाश्येन जायन्त इति घुष्यताम् । 

रूपं गुणो बयस्त्याग इति-सुभगंकरणम् । (+ 
च माक्तिकच्िद्रकरी शलाका प्रगल्भते कमणि टङ्किकायाः 
निम्नेन सलिलं याति । 
न खट व्याप्रारमन्तरेण करतलकलल्लितापि श््क्तविसुच्चति 

सोक्िकानि । 

१ 54 
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९ ^~ . १०९ 
अन्यासखाधा नक्न्याचखयाः 

$ अदहिसा नाम विक्रान्तस्यायुधं मतं | १८ सर्वारम्भा हि दोवेण धूमेनान्निरिवाघ्रताः 
न सु भारकस्य 1 

२ किमिह सद्धरेणेव सद्धरः शाक्य 
उपरमयितुम् 1 

३ कि जीवः कर्मसु स्वतन्त्र उत परतन्त्रः 
छ प्रजातन्त्रस्य शासनस्य राजतन्त्रस्य 
चको विलेषः) 

१ गङ्गातीरमपि स्यजन्ति मचिनं ते 
राजहंसा वयम् 1 † 

£ देशविभाजनकारिता पच्वनद्द्चा 1 

७ विमानस्थो गगने सञ्चरामीति करप 
यित्वा यथाऽनुभवसि तथा वर्णय 1 

म स्वस्य र 
8 द्वितीयं चिश्युद्धम् 1 

१० वसन्ते जानपदं दश्यम् । 
११ संहतिः कायंसखाधिका 1 
९२ स्वात्माववो धाद्परं न किचित् 1 
१३ भूयोपि सिक्तः पयसा धृतेन न निस्ब- 

धत्तो मधुरश्यसेति 1 

५९ न प्राणान्ते प्रङ्तिविङ्कतिजीयते 
ष्वोत्तमानाम् ! 

१९ न हि दुष्करमस्तीह किच्िद्ध्यव- 
सायिनाम्। 

३६ बहुश्ास्त्रकथाकन्धारोमन्धेन परयैव 
किम् । अन्वेष्टन्यं प्रयस्नेन तत्वन्ते- 
ज्योतिरान्तरम् ॥ 

१७ नायं रोकोस्ति न परो न सुखं संश- 
यात्मनः 1 

१६ -ग्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तनरैद 
यान्त्यापदः । 

२० परहितनिरतानामादरो नाव्मकायं 1 
२१ चिधेर्विचिन्राणि विचेष्टितानि ! 
२२ धीरास्ते कीर्तिश्य्नाणां भाजनं सर्व- 

सम्पदाम् । न ये प्रचण्डकोपाग्नेरया- 
न्ति करीडापतङ्गताम् ५ 

२३ प्रत्यासखचविपत्तिमूढमनसां भरायो मतिः 
त्षीयते 1 

२४ सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु भ्रमाण- , 
मन्तःकरणप्र्त्तयः 1 

२९ गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः 
प्रयोजनम् 1 

२६ रोके गुरुष्वं विपरीततां वा स्वचेष्ठि+ 
तान्येव नरं नयन्ति । 

२७ जार्ज॑वं हि ङटिख्ु न नीतिः। 
२८ स्वं दुःखे विवेकिनः । 
२९ संस्कुताध्ययनाध्यापनविधिः । 

३० गीर्वार्वाण्याः ससुन्तेरभ्युपायाः 1 
३१ यद्यहं महाविद्याल्याध्यद्तः स्याम् 1 

३२ नागरिकस्य कर्तब्यकरापोधिकारं 
ससुदयस्च । 

३३ यदि त्वं नगरपालिकायाः समाया 
अध्यत्तः स्याः! 

२४ शरीरमा खलु घसंसाधनम् ॥ 

३९ याच्री भावना यस्य ^ (नन्त 
तारी 

समाप्तश्चायं यन्थः 1 
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